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Başvekilimiz Feci bir tren kazası 
ve Vagonlar nelıre uçtu, Boğazlar 

Türkiye 

Ba9veklllmizl lzmirde karfılamıya kotanlar 

Gecel}i ödemişte qeçirdi 
Cellat gölünün kurutma işine 

başlanırken bir nutuk söylediler 
L~ lzınir, 28 (Hususi) - Baıve -
~ 1-et Pap. refakatinde Hari
~~ ve Adliye V ekillerile lzmir 
~'uslan ve İzmir Valisi olduğu 
-...de dün sabah Gölcük yaylası -
'- ıitmek üzere Ödemişe hare
~.u:::. Yolda Cellit gölünün 
• ı ile Küçük Mendere -

'İll ıslahı ameliyesinin batlama 
"'1ııini ~pmak için Torbalmm 

lyanlar lngilizle
~ nücuııı ediyorlar 

merkezi olan T epeköyünde du
ruldu. Batvekil burada bataklık • 
larm kurutulması uneliyesinin 
ilk bqlanma itini tetkik etti. Ku
rutulacak bataklık sarhaaı 600000 
dönümdür. 

.Bapekil kurutmaya batlanma 
sı münasebetiyle dedi ki: 
"- Şimdiye kadar ümitaizlik 

mmtakası olan genit bir saha 
bundan sonra Türkiyeniıı ıervet 

ve medeniyet itibarile en mamur 
yerlerinden bir nümune olacaktır. 

(Arkası 6 ncıda) 

T aymis mühim bir 
makale neşretti 

bunda bizi haklı 
•• •• goruyor 

Londrada çıkan Taymis gaze • 
teai Boğazların tahkimi meselesi 
hakkında bir makale netrebnit
tir: İngiliz gazetesi bu makalede 
taraf mıızdan yapılan teşebbüsten 
bahsettikten sonra ''Türkiye Bo
ğazlar mukavelesini imzalad1ğı 
zaman, Milletler Cemiyetinin dün 
ya sulh unu muhafaza edecek ve 
ilerletecek bir teıekkül olduğu ka 
naatinde idi. Bugün Türkiyede 
hakim olen kanaat, Milletler Ce
miyeti nüfuzunun gittikçe düttü· 
ğüdür.,, 

diyor ve funu ilive ediyor: ''Tfü·· 
kiye, 1914 te Belçibnın batma 
gelen hale uğramamak için Bo • 
ğazları müdafaaya hazır bulun -
mak istemektedir.,, '----·,-----····- ..... , __________ _ 
Melek ve Şeytan 

ROMANIMIZI 
Son aayıfada okuyunuz --··----···------

~bep: Malta_~a.lngili:zc4e "Sar ebediqqen Alman 
ile Malta dılının resmı 

sayılmasıdır 
lııailtere hükUmetinin Malta 
~da İngilizce ile Maltalıların 
•lıni resmi dil tanıyarak italyan
~)a mevki veya kıymet vermeme 
İ' ltalya gazetelerinin bir ağızdan 
~ltere müstemlekat idaresine 
....:_ı tiddetli bir dil kullanmala-

aaik olmuttur. 
Son posta ile gelen Londra ga

'-telerinin bildirdiğine göre Gi
::-ıe d'ltalya gazetesi İngiltere
li bu kararını "Barbarca ve gay
... lbedenl bir karar,, saymakta ve 

)Üzden Malta halkının en kıy
~i kültür kuvvetinden mahrum 
~cağını söylemektedir. Bu ga
~ daha ıonra MrJta valisinin 

"-arı almakla insanlığın en 
~ hayaiyet hislerini incittiği-
~ka:_~ ncrda) 

l>erj ve lastik 
rekabeti 

llıılgaristandan hala 
cevap gelmemiş 

~l..a.tac ayakkabı fabrikalarının 
t. 'te kösele ticaretine hayli sek 
~ ~Uiunu ve bu yüzden bazı 
~erin mali vaziyetlerinin 
~Uiunu yazmqtık. 
lr.a.. ~~er taraf'~ kösele lastik re
~ tetkik ~den komisyonun 
~ zunanlarda toplanmama
' 'te aylar geçmesine rağ
~ heaü~ bir karar verememe -

ea tibyet edilmektedir. Oda 
,(Arkam 6 ncıda). 

olarak kalacaktır,, 
Hitler 100,000 kişi 
önünde bir nutuk 

söyledi 
······---····-·-······· 
Hitler,rey 
toplama 

sıralarında 
.Hamburg 'ta; 
1 • 
: nutuk i : . 
1 söylerken i 
=·············-··-·· .. ·····: 

Koblam, 27 (A. A.) -Alman 1 miaeri, akalliyetlerin Sann Al. 
cephesinin büyük Sar tezahürab manyaya avdetine Franaaya ilti
dün öğleden sonra yapılmıftır. hak etmek için değil, statükonun 

Hükumetin Sar meseleleri ko- muhafazası için muhalefet ettik

Bir kaza 

Motörle iskele arasına 
bir hamal sıkıştı 

Bu sabah Köprünün Adalar is· 
kelesinde bir kaza olmuttur. Sey· 
yar hamal Süleyman oğlu Hasan 
buğday yüklü bir motörü iterken 
müvazenesini kaybetmit, denize 
düterken motörle iskele arasında 
ııkıımıttır. Hasan etraftan yeti -
şenler tarafından sıkıftığı yerden 
çıkarılmıt, Beyoğlu hastahanesi • 
ne götürülmüttür. Amelf!nin ba -
cakları fena halde ezilmiıtir. Ha
J.&h tehlikededir. 

lerini ıöylemitlerdir. 
Bundan sonra hoparlör, M. 

Hitlerin nutku batlıyacağmı bil
dirmittir. M. Hitler, nutka baıla
mak için, arkası gelmiyen alkıtla
rın bitmesini beklemeğe mecbur 
olmuıtur. 

Führer, Hindenburgun ölümü 
münasebetiyle Alman milletinin 
matemine ittirak ettiği için cep
heye teıekkür ettikten sonra hü
kUmetin siyaıi programını şöyle 

hulasa etmittir: 
"- Harici noktai nazardan 

milletin hürriyetini müdafaa hu • 
kukunun müsavatmı idame ve te-
min etmek.,, 

,(Arkam 6 ncıda) 

ölen ve qaralananlar var 
Moris Şövalye Bu tüyler ürpertici 

Evleniyor kazayı tedhişçiler 
~~· hazırladı 

Fransız: artisti Moris Şovalyenin A
merikan artisti Key Fransisle evlene
ceği haber verilmektedir. 

Moris Şovalye önümüzdeki ay, Ho
livuttan Franaaya gelecek ve orada ev
leneceklerdir. Key Fransis timdi Fran
aada bulunmaktadır. Her ikisi de vak
tile cvlenmiı boıanmqlardır. 

Belediye kadrosun 
da değişiklikler 

Hamit Beyin riyasetinde 
toplanıldı tJe görüşüldü 

Belediye, kadrosunda mevcut 
memurlan araamda bazı değiıik
lfkler yapmağa karar vemıiıtir. 

Bu münaaebetle memurin encü
meni bu sabah saat onda reis mu
avini Hamit Beyin reisliği altında 
toplanmıtbr. Encümen, değiıtiril 
metini tensip ettiği memurlardan 
maada bütün memurların sicille· 

(Arkau 6 ncrda) 

26 Ağustos gecesi, Kora yarım 
adasında tüyler ürpertici bir tren 
kazası olmuftur. Gelen nakıı ha· 
berlere göre hadisenin Koranın 
Cenubu Şarkisinde Gensau civa· 
nnda Ki~okusen nehri üzerin • 
deki köprüde vukua geldiği anla
tılmaktadır. Sinhokusei'e gitmek 
üzere son sür'atile hareket eden 
tren köprü üstüne geldiği zaman, 
ani bir sarsıntıya uğramıt ve ol • 
dukça kalabalık bir yolcu kütleıi 
sarsıntının tiddetinden birbirine 
geçmiıtir. 

Sarımlı ile beraber, vagonla
rın devrilmesi ve bazı vagonlann 
da köprü üstünden :nehire devril· 
mesi bir olmuıtur. 

Yaralıların adedi sayısız olmak 
la beraber, tehlikeli bir vaziyette 
bulunanlar kırk iki kitidir. 

Oç kiti ölmüttür. 
T.renin devrilmesine sebep, lo

komotifin yoldan çıkm .. nlır. 
Hattın bilhana köprü üıtünde 

söküldüğü ve bu feci kazanın tet• 
hitçiler tarafından hazırlandığı 
söylenmektedir. 

Makinist, hattm sökük bulun • 
duğumı fukedememit ve bu ne • 
tice ile karşılatılmıttır. 

Yaralılar arasında yatıyacali • 
lanndan §üphe edilen daha on 
bet kiti vardır. 

Kaza Seul'de işitilir işitilmez, 
çok heyecan uyandırmıf, ve he
men yola imdat treni çıkanlmıt • 
tır. Hadisenin tahminden daha 
feci olduğu zannedilmektedir. 

Amerikalılar endişede/ 
Hapishanelerden mütemadiyen 
tehlikeli haydutların kaçması 

heyecan uyandırdı 

En son vak'a: Bir hapishanedeki haydutlar, 
muhafızları hapsederek ka_çtılar 

Nevyork, 27 (Hu,usi) -Ame- ı tetlemitlerdir. . 
rikada fevkalade heyecan uyan- Kaçan haydutları bulmak lCa • 
dıran iki hidiae olmuttur. Bu he- bil olamamıştır. ikinci isyan da 
yecana ıebep Amerika hapisha • Tenesi eyaletinde Şattanuga teh· 
nelerinde sık ıık isyan çıkması ve ri hapishanesinde dün çıkmıftır. 
azılı haydutlann gruplar halinde Bu sefer kaçan haydutlar daha 
kaçmalandJT. Halk, bu haydutla- azdrr ve hadisenin Amerikada u• 
rın faalieyte geçerek cinayetler, yandırdığı heyecan - firarlann 
hırsızlıklar yapmalarından endi • teakup etmesi dolayısıyle - daha 
te etmektedir. fazla olmuttur. Kaçan haydutlar 

Birinci isyan Kolejvil hapis - on bir kişidir. Evvelden sözleşmiş 
'hanesinde çrkmıftır. MahkUmlar- olan bu haydutlar öteki isyanda 
dan yirmi beti bir gece hücreleri- olduğu gibi, aktam üstü hücrele
ne götürülürlerken muhafızların rine götürüldükleri ıırada gardi· 
Üzerlerine hücum ederek silahları yanların Üzerlerine ablmıı, hep -
m almıılar, muhafızlardan birço- sini kıskıvrak yakalıyarak kendi 
iunu yaraladıktan sonra kaçmıt· hücrelerine hapsetmiılerdir. Hay
lardır. Haydutlar hapishaneden dutlar bundan sonra muhafızlarm 
ç.IJdiktan ..ara l>~k yerleri a • .(Arbm 6 nema); ..,. 
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Zağrebe doğru .. Zağrep yolun· 
da .. Gittik gidiyoruz diye diye ni-

hayet Zağrebe geldik.. Sirkeci ga· 
rma zahmet edip gelenler atletle-

ri yataklı vagona yerle§mit gör- 1 
dükleri zaman kimbilir neler dü-

Bulgaristanda komiteciliğin 
hala önüne geçilememiştir 

fÜnmÜf, belki de "Artık haltct
mesinler rahat rahat Zağrep yo· 
lunu tuttular demitlerdir .. 

Tren yolculuğunda yatak var
lığının ifade ettiği mana gariptir. 

insanın beynini yerinden oynatan 

sallantı uyumamak için en güzel 
bir vesiledir. 

Makedonqa komitesinin 
qeni bir suikastı 

Sonbaharda hükumet kuvvetlerile 
ciddi çarpışmalara hazırlanıyorlarmış! 

Sabahleyin Edirnede, Ak~am 
Sofyada biraz mola verdik.. Bul-
gar atletlerini de yüklenen treni -
miz Yugoslavyaya doğru yol ald-ı 
ğı zaman yatmak için hazrrlanan 
kellifelli yataklara ittiyakla ba
karken orada uyuyabi)mek için 
kendini aldatan atletlere de acı· 
mamak kabil değildi. 

Beı altı saate sıkışan iki gece· 
Jik uykusuzluğun tesiriyle atletle
rin hepsi daha sabahın alaca ka
ranlığında ayaklanmışlar, Belgra· 
eh bekliyorlardr. 

Belgratta iki saatlik tevakkuf
tan sonra treni değittirerek Zağ
rebe hareket ettik .. 

:Eşyalarımızı yerle§tİren hama
lın hatası mı, yoksa yataklı va
gondaki memurun unutkanlığı 

mı nedir, kafile reisi Tevfik Hac
car Beyin bavulu sırra kadem bas·ı j 
m11tı .. 

Oldukça yliklü bir bavulun ol'· 
tadan kaybolması bir hayli ne~e
ıizli~i mucip oldu. 

Belgart, 27 (Hususi) - Poli · J 
tika gazetesi Sofyadan aldıiı fu 
malumatı neıretmektedirc 

" Sofya, 24 - " Makedonya 
Hayırperver kardeılikler milli 
teşkilatı azasından bet kitinin 
tevkifi Sofyada günün hidiıesini 
teşkil etmektedir. Çıkartılan res -
mi tebliğde tevkif atın komite a • 
zaaıru reımen daiıtmıı olan "Ma
kedonya dahili ihtilal komitesi 
Vaniçe Mihalof ve daha bazı 
gayri kanuni teıekküllerle müna· 
ıebetlerde bulunmaları ·dolay11i -
le yapıldığı söylenmekte ise ue 
Sofyada bir çok teliı verici ha • 
herler dolaımaktadır. Georıiye:v 
kabinesinin bu hal'eket tarzının 

sebepleri &~asında fU Ua ileri SÜ• 

rülmeldedir: 
19 Mayıs darbei hükUmetten 

sonra Makedonya Jiomite reisle • 
rinden bazdan yapılan bu darbei 
ye karı ı açık,a lioınutluzlıık ıöı· 
termeye baılamııta...llT. Hatta \Mı 

günkii kabine azaımdan bazıları 
vaktiyle Makedonya komitesi ta • 
rafından idama mahkum edilmiş 

Mora da 
Kanlı çarpışmalar 

oldu 
Atina, 27 (Hususi) - Mora· 

nın Breaos ıehrinde üzüm esnafı 
ile zabıta kuvvetleri arasında kan· 
lı musademeler olmuıtur. Üzüm· 
cüler, hUkUmet kuvvetleri tarafın· 
dan taleplerinin kabul edilmeme
sinden dolayı, bir nümayiıı yap • 
mak iıtemitler ve zabıta tarafın · 

dan menedilmişlerdir. Bu eana • 
da çıkan arbedelerde zabıta ile 
üzümcUlerden on bet kiti ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

Ankara, 27 (Hususi) - Y cnı 
hukuk mezunlarının muhtelif ma· 
hallere tayinleri, yeni kanıına gö· 
re, bunların mezuniyetlerinden 
wnra ıörecekleri stajlarının ik • 
malini müteakip olabilecektir. 
Vekalet bunlar için tetkikat yap· 
makta, müracaatlarını göz önün· 
de tuımaldadır. 

Eylul sonlarında Ankara~a 
ıoplanaca)J olan intihap encüme · 
ni bunların tayinleri itiyle met 

iul olacaktır. 
Adliye Vekilinin göster~eğ; 

lüzum üzerine encümenin daha 
erken toplanması muhtemeldir. 

--=-0--

T oka t ve Edirne 
hapishaneleri 

llk istasyondan layiha kadar olduklarından bu memnuniyebİz· 
uzun bir telBrafı Belgrada yolla- lik daha ziyade büyük olmuftur. 
dık., Bilmem hnnzi istaıyonda te· Bunlar, bundan iiç sene evvel çı 
lef.onla neticeyi bildirec~kİerini kan ve Miralay Mainopolski,nin 
vaadettikten sonra ümidimizin ölümiyle biten caıuıluk hadise -

sinde Makedonya komitesi tara . Ankara, 27 (Hususi) - T o • 
bota çıkmasını fali hayır addet- rından bir tedhitçidir. Bu Make· katta tevsian yaptırılmakta olan 

d'k fmdan idama mahkum edilmit · • · 1 b 
me ı . donya kQmtteıinin emrıy e azı h•pı'hıan• Y•kında bı'tecektit. ln· lerdi. Bu hadise dolayııiyle bazı .. ·-

Gece yarısı Zağrebe gelen bir resmi tahsiyetler Makedonya ko· kim~el~ri öldürır_ıü! vo umumi af· taatı ikmal edilen Edirne hapis· 
haber, bavulun yola çıkarıldığım tan ııtafade etmııttr. Bunun ver · h · ı b b h'"k... t ı'kı' mitesi hapishanelerinde sorguya . . • • anetıy c er• er, u ume 

• 
Askeri heyetiınız 

merasimle 
karşılandı 

Moskova, 27 (A.A.) - f ~hk• 
· p · · d ki 'fur rettın aıanın r.ıyaıetın e 

askeri heyeti bugün MoskovaY' 
varmıı;.lardır. ,, 

~ r··r .. 
istasyon bu münasebetle ~. 1• 

ve Sovyet bayra.kları ile ıu 
lenmittir. Moskova aakerf sa~· 
nizanu kumandam Mösyö K•r ' 
müdafaa komi.erliği erkirun' 
dan M. Stern, müdafaa k0

: 

miıcrliği harici temaslar daireı• 
ll' reiıi M. Hekk~r, ~o~kova ~·~ fd. 

kası icra komıtesı reıı vekıh 
U11~f, batta maslahatgüzar f~;~ 
zi Bey olmak üzere Türk bil)'~, 
clçiliii erkin ve m"!murini, har•. 
ciye ve müdafaa komi,erliklet• 

·ıı·•·le· erkim ve matbuat mümcuı 1" 

ri, Türk ttskeri heyetini istaıyon· 
da karşılamıılardır. f 

M. Stern, Ceneral Voroşil0 

naınma Fahreltin Paıaya ıafıJ 
geldiniz demiş ve M. Kork t• 
Türk heyetini Moskova ~arni:ıo11" 
nıtrnına ıelamlamı§lır. İıstuyC""": 
da bir ihtiram kıtası selam rest111

' 

ni ifa etmit ve askeri muz:ik~ 
Türk milli mar~ile enternnsyo118 

marımı çalmııtır. 
Moskpva, 27 (A.A.) - Tür1' 

askeri heyeti reisi F ahrettin P• • 
n a9ağıdaki beyanatta bulunınur 
tur: 

"- Büyük Sovyet Rusya)'' 
ilk defa geliyorum. Odesada hal<· 
kımda gösterilen istisnai kabul, 
iki millet araamdaki ınünıuebattl 
daima çoğalan kuvveti bir kerre 
daha göstermektedir. Eski çarlı~ 
ve İmparatorluk Rusyasın da bu' 
na b~nzer hi~ bir mevcut olam',. 
dı. Bu münasebetle Türkiyede 
M. Voro§ilofla olan çok mcı"' 
mülakatımızı hatırlıyorum. Ken • 
disine büyük Türk ordusu ne.f1l1' 

na, dostane ıelimlarımı ve tebri1'' 
lerimi yollarım. , e, 

Arkadaşlarım, dnst memlei' 
tin inkılapçı halkını, ikttsadiyau~: 
daki yaratıcı kuruluşu ve kudreı 1 

kızıl orduyu daha iyi tanımak irı'' 
kanma malik olmakla bahtıyz.r' b·td' d'... dıjı eaular daıreıııtde Makedon· b" .. k h . 1 malı'k olmuş ı ır ıgı zaman yavat yavaş çekilmit ve döğt!lmü•lerdi. k . . ...ı. 'nd 'd · uyu apı:; 1aneye 

k d b " ya onutotı merc"ezı e yenı en 1 kt dır 
en ini kay etmeye başlıyan 19 Mayıı inkılabından sonra araıtsrmalar yapılmııtır. h arat· 0 aca ır. 1J )011 d d k 1-)ı~ 

Tevfik Haccarm yüreğine su ser- ruhlarda sükunet haıd olmaia 1 tırmalar eınaaında halkı hüldi . Irak kabinesi İstifa etti r an a a 3f1ŞIK 
pildiğini gözlerinden okumak çok ba,laymca Makedonya komitesi metle mücadeleye Pirran ltaır Bağdat,· 27 (A.A., - Kral . lar ml hazırlanJyOf 
kolay oldu.. hoınutauzluğunQ açıkça ortaya ilanların ınüıveddeleri bulun • Irak kt.bineıinin iıtifasım kabul . 1ııl• 

Pariı, 27 (A.A.) - Deyh , 
Zeki Rızaya ait olan bavul ile atmağa ve ~arpı§malar meydan muttur.'' etmiıtir. graf (Daily Telcgtaphe) an ın", 

içindeki efyadan ziyade Tevfik almağa başlamıttır. Kabine buna "Politika,, ya göre Makedon · Kralın mabeyincisi Ali Cevat habiri, lrlandada vaziyetin ıyı, 
Haccarın endişesi eşe dosta karşı Makedony• komitesinin dağılma- ya kardeşlik teşekkülleri daf1bl· it:)' kaltineyi tetkile memur edil· kın bir zamanda ciddi kartıh1'l•f 
duymıya ba~ladığı mahcubiyetti. ıı ile karşı gelmittir. Komiteye mıyacaktır. mitıjr. k' d . 4-İ'' 

~ lara ıebep olacak ıe ıl e rn• ' 
Esp1anad oteline ilk gelen Ar- r ... ld 1 d 

navut atletleri olmuş; onları Yu- C'abah nazetelerı· dı·qorlar.? I' eui:!~~a~iik~~:::::r~~n beri ç~~ 
nanlrlar takip etmiş .. Biz ve Bul· ~~ 4' , ne kuvvetli olan İrlanda Cümhu'' , 

garlardan bi~aç ıa~ sonra Ro- 1~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~ yet ordusu, bird~n biu bu ~u-, 
menler de geldi.. VAKiT - Bugün başmakale milletlere mensup gazeteciler ~r- zifeyi ıyapmağa. her zaman hazır vetli vaziyetini kaybetmiş bu1ı.ı" 

Esplanad oteli tahdidi teslihat sütunlarında Fransızca Matin ga- bestçe Şıpkaya gidebilmişlerdir. olan hallcın bq vesile ile de bu v:ı- maktadır. .,.. 
konferansını andıran bir toplantı zete~nde erkan bir bş,şmakalenin Abidin Daver ~ey bu hareke ~ zifeyi yaı)acağı tabiidir. Heni.iz Bu teıkilatı idare edenler,,. ıı 
yeri oldu.. tercümesi neşredilmektedir. Fran tin doğru olam1yacm~ işaret e~ Tayyare Cemiyetine aza olmıyan- !arına siyasi fa~liyette bulıı~şıı 

sanın tanınmış asken muharrir- diyor. Iar için bu bayı·am gününden iti- bütün cümhuriyetçi itçileri ~·" 
Daha Yugoslav hududunda b)· d b' · h k l · MiLLiYET - Ahmet ~u"krü b • k d 1 k · d 1 · k'l k d r lerln en ın ,,u rna a enın mu ~ =, t.1 aren aza ·ay o ma · yerın e )l r yeni bir teş ı at ~apma ta 1• • ef 

ze Zağrebin kroijisini, müsabaka- haniri tayyareciliğin son zaman- Bey ''Tayyare Bayramı,, ~rlav ,. hareket olur. Bir }<aç aya kadar bu yen• ı , 
larm programını, tramvay 'Pitetle· !arda bilhassa artan ehemmiyeti - halı makalesinde tayyareciliğin Her Türk vatandaş rayyare kilat muazzam bir nümayiş Y~ . 
rini, nihayet beşinci oyunların ni uzun uzadıya anlat.anık "tay- memleket müdafaasındaki büyij'k Cemiyetinin kayıtlı azası olmalı mağa hazırlanmilktadır. 'fet i1 
rozetlerini yollıyan Yugoslav fe- yareciliğin inki~fr beynelmilel rolünü tebaıi.iz ettirdikten şqnra ve bu millet müc~sesine elinden lit bugünkü mü§küllerpen dol~• 
d~rasyonu içtima mektuplarını hudutlaıın yerlerjni deği§t.iriyor,, Tayyare Cemiyetimizin faaliyet - gelen y3rdnnı yapmalı. "Pamlaya memlekette çıkaca~ her J1ylır'" 
toplantıdan evvel ayak üıeri el - diyor. lerini anlatıyor \'e cemiyetten dRmlaya göl olııı·,, ~zU hishjr za- dan istifade niyetindedir, k" 
den dağıtıyor ki her dakika bir COMHURIYET ........ Abidin Da- bahseder~k §Öyle diyor: "Ge~n nıan }}u ~adar derin bir man;ı Te§kilit reislm-i, araların• • 
yere davetli olan idareciler saloJl· ver Beyin yazdığı makale, Sot senelerde olduğu gibi, btı sene de if,ade etmemiştir. münistleri almakla berab~r ";' 
dan biraz :uzaklaşırlar.sa derhal yada Cüınhuriyet muhabiri Mem- ordumuza on üç tayyıı.re hediye ZAMAN~ Ebüzziyazade Ve· müniıt olmadıklarını aöyleJIJ' 
anlamış oluyorlar.. duh Talat Beye yapılan bir mua- etti. Pilotluk tahsili için Ayrupa- Ht Bey "Kalem :ve ölçü,, başlıklı teiljrler, 'd'' 

Bavuluna kavuıan Tevfik Hac· meleden bahsediyor. Bulgarların ya talebe göndeıiyor ve memle- yazısında yazı ya~ar;ken karşılaş- Tetkilıitın m:.ksadr, ;kt',; 
carm henü~ değitmeğe Yakit bu ~ Şlpkada yaptı'klan merasimde kette sivil tayyareciliğin inkişafı- tığJ mil,..Şkül}erdien bahsederek y;J,- m~vkiini ele almak, IM.nkf Jar~ t 
lamamıt olması bu toplantılar hak bulunmak istiyen Cümhuriyet mµ na büyük mikyasta yardım edi- zı}ıın yazıya diişünültfüğijnden zjyet etmek, Eengin çiftçiJerJft ,.. 
~nda bir fikir ~rmeğe kıiifdir.. habiııine Bulgar Matbuat Müdür- yor. Ağustosun otuzuncu günü haş}\a ıuana \'crilm~nrnsi için ne- rıızisini takıim etmek ve t;er ~ · 

ömer Besim lüğii müsaade \'ermemiş, diğer tayyare bayramıdır. Tayyare Ce-- ler yapıldığını anlatıyor. gi bir kimteyt arazi vergiıi " 
miyetine karşı borçlu oldluğu va· memetetir. 
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:Be.ni·~ ~-
ş..... - -- - -- · .. 
ehrin medeni sesi 

kısılamaz! 
.Müvezziler, gelip ıelip tikiyet 

edıyor: 

- Efendim, kılığımız kıyafeti
~İz düzgün olsun diye, beyaz ce
et almamızı ıöylediler. Bazıları· 

7ız, bu kıyafeti henüz edinemedi, 
~t, on on bet tanemiz beyazlar 
~1Yİndik. Daha doiruıu, giyindik-

. Zira, matbaanın kurtunlu to -
Zlından, gazetelerin henüz kuru
Qıamıı taze taze nıürekkebinden, 
~~akların pisliiinden kıbjnnızın 
ilcı günde ne hale ıeldiğine ba· 
lan .. Beyaz, beyazlıktan çıktı .. iğ
renç bir renk oldu .. 

"Fakat asri tiklyetimiz bizi 
h1.~amalarıdır. Memurlar, 
l&zetelerin isimlerini yUksek 
... le bağıranlar üzerinde tazyik 
Yapıyor. Hele, eeyyar •atıcdarın 
tiirültü etmeleri yasak oldutu bir 
&ae.tte hiz de artık ıuıacakmıtız 
ki, demelC, bir gazete, - mühim 
hir hadise olduiu takdirde - ikin 
~i tabı neıredeıniyecek. Zira, 
1kinci baskılar, ekseriya geceye 
doğrudur. Gece çıkan bir gazete· 
Yi eroin kaçakçıaı gibi kariin eli
ne gizlice sunacalız?. 

• • • 
Müvezzilerin ıokaklaida rü· 

l'iiltü etmemeti? .. Bu, bir ıehirde
lci medeni sesin kısılması demek
tir. Patlıcan satan bir küfeci ile 
lon haberleri haySoran bir müvez· 
•i arasında fark gözetmiyenlere 
ktarrz. Pariıin Champs • Elyaees 
•iııde, Berlinin Unterdenlinde • 
ll'inde, Viyananm Kertner'inde, 
~oskovanın Mohanaya'amda it -
~rtacılar k~rih ıesle ıamata ede
teJc: kol düğmeıi, tıraı fırçası at· 
~ıyabilirler; bu nevi gezginci ti· 
ct!'etler, elbette bir autur.uı. ke
llulmuıtur. Fakat, bu ıaydıiımız 
tehirlerde, ıazete iıimlerile, cad
delerin ortasmda kıyamet kopar. 
tocuklar: lntran, B. Z. Nachmit
lag, Veçernaya Moskva diye bai· 
t'ttırlar. Bu, ınunis bir ıestir. Şeh
tirı güzel ve hayatiyetli sesidir. 

Küfecinin köprü ortasında ıef -
t.lilerini yayarali bağır bağır ba
tırınaıı çirkin ıayılabilir. Bu ada
lıılın sesi "Gayri me.deni,, bir nara 
lddolunabilir. Eier, ayni sıraya 
ltınif ederel< müvezzileri ·de ıus· 
t~rınıya kalla,.nlar olurıa, ıeh· 
~ıı medeni ıeıiyle haykıran ajız-

ra. tık~ vurmuf ıayılırlar. 
Hiçbir kamın ve nizam madde-,. 

,.1~ gazete satıılarmm haykırm•· 
~ yapılmaıını ve hele filanca 
"-tten ıonra müvezzilerin bairr
'ınaııl),ı istihdaf edemez. Zira, 
:ilıaye,t bnun maddeleri, l>iz va· 
~ttdaılann manbjma ve ihtiyacı· 
"-töre taayyün eder. Naılar se· 
:-.ı ve karakutf deiildirler .. "Di
~r memleketlerde nasıl yapıl
• lf ?,, mukayesesi de, bir kanun 
e llİzam jçin nihai mihektir. 

~ lfangi cepheden dütünürae· 
l ı dütünün, lsatnbulda gazeteci
~ reva ıörülen hareket yolsuz· 

.. • Bahuıuı, önceden ihbar edip 
'lhiet verilmemeıi, "Bir makam 
fından böyle tepeden inme 

tiı .. ~nasıl yapılıyor? Bariz usul-
I luıünden tiki yet ettiğimiz 

't de nuıl bili önüne aeçilmi· fi!;, diye, h.,pimiıi hayrete 
,utınektedir. 

.teceyi ıündüze katarak zaten 
d'bell ve fedakirbklarla mev
lYetleriııi idame eden Türk 

•atma müYezzilerle Y•Pılan 
tazyikle niçin darl>e ıvuruldu· 
" anlamak imkansızdır. E-

-
s 

. 
SiYASET 

:~~~ .. :... Japonya, Almany 

üsküdar tramva yla·r .. ı~n=ı:::::::n_K_a:::d~-~~k~ .. ~"y~üne ;~e n1:.:~i~~::!!ı~, 
Uzatılma f 1 

• Fransa hükumeti Sovyetl ... i, kü. 

aa lyetl• hı• tt • ,ük itilafı, Balkan devletlerini, ltunla 
) dan maada, Balbk civanndaki Litvan 

ya, Latviya, Eıtonya'yı müttehit bir 

ilk tecrübe arabası dün üsküdardan Kadıköyüne 
miş, tecrübe muvaffakıyetle neticelenmiştir 

ırup halinde toplamafa muvaffak ol· 
duktan ıonra Almanya, İngiltere ve ı. geç• talyanın da aynca bir grup tefkil ede
celderi ve belki de Japonyaaın bunlara. 
iltihak edeceii ıöylendi. Hatta bu bah· 
ıe dair vaktile ıautemizde uzun qzuı.t 

bentler yazılmıttı. Lakin Alm•nyada 
cereyan eden malum hadiıeler üzerine 
İngiltere ve İtalyanın Hitler rejimin
den ııtkı ııynldı. Bunun üzerine dünya 
eflırı umumiyeai Almanyanın cihan ıi

yaıetinde yapayalnız kaldıiı kanaatine 
geldi. 

İstanbul tramvaylarının Kadı· 
köyüne temdidi kımunın intaatı
na 30 nisanda baılanmıttı. Ta
mamiyle Türk mühendis ve itçi· 
si tarafından idare edilmit olan 
bu ameliyat mütemadi bir faali· 
yet neticesinde dört ay gibi kua 
bir müddet zarfında ikmal edil • 
mit ve ilk tecrübe dün yapılnııt· 

....,nımnı111111UU1111nmnn11•111M1H111111ınuıraı111R1M1W1,_11R111111t,.. ........ 

Ihtikarla mücade
le edilecek 

Dahiliye Vekileti taraf mdan 
ihtikar yapan kimseler hakkında 
daha yakından takibat yapılması 
için yeni bir usul kararlaJbrılrett 
ve keyfiyet alikadarlara bildiril
mittir. Yeni ıekilde ibtikirla mü· 
cadele itini idare edecek komis· 
yona ölçü ve ayarlar bqmüflttiti 
Kudret Bey riyaset edecek ve Ti· 
caret Odasiyle belediye mümeı· 
silleri komisyonda bulunacaktır. 
Bu müme11iller seçilince komis -
yon, faaliyete 19S"'İf bul\ına· 
caktır. 

Tramvay Cumartesiye 
ucuzlıyor. 

yeni ve ucuz tramva1 wife· 
ıi, cumartesi günü tatbi)t edilmi· 
ye batla nacaktır. Yeni tarif enin 
kabulü dolayısiyle deiifen kıta 
ve vaziyetler hakkında biletGi· 
lere talimat verilmittir. Diler ta· 
raftan elektrik tarife komisyonu
nun kilovat üzerinde yapblı son 
tenzilat ta ayni ilinden itibaren 
meriyete geçecektir. Şirket, fa· 
turasını eylulden itibaren yeni ta· 
rife mucibince imli edecektir. 
~ 

Sanayi işlerinin tetkiki 
lktıaat Vekaleti heyeti teftiti· 

yeıinden Saffet hey birk~ ıün -
den beri sanaY.i İtleri üzerinde tef· 
tifalta bulunmaktadır. Ha1.er al
dığımıza göre, lttanbulun sanayi 
itlerine büyük bir ehemmiyet ver· 
melde olan lktıaat Vekaleti, bu 
sanayi ile hükUmet makinesinin 
teması noktasından bazı tasavvpr 
larda julunmaktadır. Bu m•yan • 
da ıon ••nelerin sanayi itleri de 
tetkik edilmektedir. 

o 

tır. Oıküdar ve Kadıköy vapur ia· 
kelelerini biribirine bailıyan bu 
hat Haydarpafa intani hastaneıi· 
nin yanından ıeçtikten sonra lb
rahimaia çayınnr takiben timen
dif er köprüsüna kadar ıelmekte 
ve burada köprünün aJtmdan ıe· 
çerek Yeldeğirmenine sapmakta, 
Talimhane, Söğütlüçeıme, Altıyol 
ağzı caddelerini takip ederek Ka
dıköy iskelesine inmektedir. 

tik tecrübe arabasının dün Ka· 
dıköyüne inmesi Kadıköy halkı 

tarafından büyük bir nvinçle kar· 
tılanmııtır. 

ilk tecrübe arabasmr tirket 
mühendiılerinden Hilmi Bey kul
lanmıt Ye tecrijbe muvaffakıyetle 
neticelenınittir. 

Dün t"rübeıi yapılan bu kıs· 
mın tramvayları bir eylulden iti
baren 7olc.u da l&fımıya baıhya· 
cak ve tecrübe mahiyetinde olan 
bu ıeferler 29 teırinievele kadar 
devam edecektir. 29 tetrinievel 
Cümhuriyet bayramında da hat· 
tın kütat resmi yapılacaktır. 

Diler taraftan Kadrk8y lıkele• 
sinden Suadiyeye kadar uzanan 
hattın in§aatına da ayni faaliyetle 
devam edilmektedir. 

ikinci hattın intaatı 'da Eren· 

-·--.. -·-,·----------

ouıme ~•arken 
Nitantaımda oturan Adnan, 

Afrika hanmda elektrik düime· 
lerini çalarken yakalanm19tır. 
- Kumar oynarlarken 

Dün Oıküdar, Yeniçeımede 
Mehmet isminde ltirinin kahve· 
sinde k.,.mar oynadıkları ıörülen 
Tahir ve llyaı yakalanmıftır. 

Tramv•1 ~arptı 
Sirkecide Osmaniye oteli Ö· 

nünde duran ıofiSr Sadıiın idare· 
ıindeki 1349 numaralı otomobile 
vatman Mazlumun idaresindeki 
tramvay arabaıı çarparak kısmen 
parçalamıfbr. 
Alır yar•I• ncll 
Oıküdarda lıkele caddesin'de 

berberlik yapan Hüsnü, bir aJaçak 
meselesinden kahveci çırajı Ya· 
ıarr makaala kanundan alır su -
rette yaralamııtır. Hüınü yakalan 
mrf, Yatar, Zeynepklmil ha1ta• 
neıine kaldırılmııtır. 

Yangın 

Galatada Mumhane caddeıin· 
deki Hatim Beyin un delirme· 
ninde yanıın çıkınıf, itfaiye yeti· 
terek ıöndürmijftür. 

Merdlvend•n dU9tu 

Bakalorya i mtihinları 
Bakalorya i~mal imtihanlarına 

lise ve Orta mekteplerde cumarte· 
ıi ıilnünden itibaren baıla~k
tır. Bu sene ikmal imtihanlarma 
girecek talebe her ıenekinden 
fazladır. Bunun •ebebi, haziran 
devresi imtihanında bu sene az 
talebenin muvaffak olmatıdır. 
imtihan mümeyyiz heyetleri t9'il· ~alatada otu.ran on yatların -
mit hulunmaktadır. imtihan gün- dakı Ane m~rdıvenden tathia 
]eTinde bafka mekteplerde iti 0 • dütmüı ve aj1Tca yaralanarak has 
lan mümeyyizlerin yerlerine yeni· I taneye kaldırılmıttır. 
leri intihap olunacaktır. 1 - ~ ..,....,.. --··---·-a• ·- --- istifa etti 
vet, anl~mak imkapsızdır; zira, Belediye makine tubeıi müdi· 
a_ııcak hır ıe~e1?-, bir manlı~a iı· ri Ş,fik Bey iıtifa eı.tittir. Şefik 
tınat eden ~~dııe anlatılaltlhr; i· beyin yerine tetkik 9ubeıi mühen· 
zah olunahılır. dislertnden Nusret bey tayin edil-

(Vl•n O) mittir. 

köyünü geçmittir. Bunlar da 29 
tetrinievele kadar ikmal edilmit 
olacak ve Cümhuriyet bayramın· 
da Kadıköy kısmında itliyecek o· 
lan bütün tramTayların birden 
kütJ.t resmi yapılacaktır. Bu itler· 
den sonra da Kurbağalıdereye bir 
kol ayrılınaaı için hazırlıklara 

baılan•caktır. 

Halbuki kanaatleri yabana atılmaz 

menbalardan tereuüh eden malumata 
nazaran Almanyanın pek te o kadar ya• 
payalnız kalmadıg~ ı anla•ılmaktadır . 

........,.ıııa.ı....-ıımnıı1111tıt11111ımNll9U ... _... ...... ..,.U111tUllUl'IMlllllW' s 
Deveran eden f&yİal•ra nazaran Al· 

Maarif Vekili 
rasathanede 

manya ile Japonya arasında Sovyetleri 
istihdaf eden bir anlatma huıule geldi. 
Lehiıtan da bu an1aımaya ittirak et• 
mit, daha dofruıu Japonya ıimdiye 

Maarif Vekili Abidin Bey dün kad1.r muhasım olan bu iki ~evletin a· 
ra11nı bulmuıtaır. ~um olduiu üzere 
Lehistan Ye Almanya Danıinı meıeleıi 
dolayıaile asla anla§amaz iki düt· 
man manzaraıı arzediyorlardı. Fakat 
Wrclenbire Lehistan Almanyanın Dan -
ıinsteki metalibine bütün dünyayı hay• 
rete düıürecek bir uıaJbkla mümaıat• 
ta bulundu. Artık Lehiıtan Baltık de
nizine kendiıini çıkartan koridordan 
vaz mı geçiyordu?. Bir müddet bunun 
~yle olduiu zannedildi ve hayret edil· 
di. Lakin yukanda bahaettiiimiz 
ıayialar ıunu ıöıtennektedir: 

öjleden sonra Kandilli raaatha -
neıini gezmiıtir. Rasathanenin 
Müdiri Fatin Bey, rasathanenin 
ihtiyaçları hakkında izahat ver • 
mittir. Fatin Beyin izahatından 

sonra rasathane için yeni alınan 
bir takım aletlerin tecrübeleri ya-
pılmrttır. 1 

M uhacır geliyor 
Şehrimize her ıün 30 • 40 mu· 

haçir ıelnJektedir. Bu muhacirler 
Bulıariatan, Romanya ve Sırbit· 
tandan gelmektedir. Bulaaristan· 
dan muhaceret artmıttır. Bunlar 
daha ziyade Trakya yoluyla gel· 
mekte ve Trakyada iskan edil
mektedirler. Yalnız vapurla ge· 
lenler iskan hakkı isterlerse ıark 
mmtakasma gönderilmektedir • 
ler. lskln hakkı istemi yenler iı· 
tedikleri yere ıitmekte serbesttir· 
ler. Son üç ayda 4 - 5 bin muha· 
cir gelmittir. 

--o-

Gelenler 
lktısat Vekaleti Deniz itleri 

ınüıtetarı Sadullah ve limanlar 
umum müdiri Muhıin beyler dün 
tehrimize gelmiılerdir. Sadullah 
Bey ıehrimizde bir haf~ kadar 
kalacak, bu müddet zarfında ka· 
botaj ve limana ait bazı itlerle 
me11ul olacaktır. 

-o-

Jüri heyeti çağırılıyor 
Şehrimizin planını yapacak o -

lan ecnebi mütehauııların rapo• 
runu tetkik odecek jüri hoyeti ey· 
lulün on betinci günü toplanacak
tır. 

Heyetin tetkikatı altı ay kadar 
sürecektir. Tetkikat hittikten ıon· 
ra plln yapacak müehauıı se· 
çilecektir. 

-o-
Birlik ıeyahatı geri kaldı 

Milli Türk Talebe Birliğinden: 
ıdirneye y•pmak istediiimiz se
yahat, sılada bulunan arkadaıla· 
rın mektuplarla yaptıkları müra· 
caat üzerine kendilerinin de itti· 
rk eclehilecekleri bir zamana te • 
hir edilmittir. Seyalıat günü son· 
ra bildirilecektir. 
___. ............................................ ,. 
TAYYARE f 

CEMiYETiNE 1 
YARDIM 

Vatan borcudur! I 
-·-----·-- . 

Japonya Sovyetlere erıeç Şarktan 
taarruz edeceğini dütünerek düımanını 
sarpta da itsal etmeli tasavvur etmiı, 
Lehiıtan ve Almanyaya bir takım va
ıtlarda bulunmu§tur. Lehiıtan Ukr~n· 
yayı ve Baltık civanndaki memleketleri 
·- Litvanya, Latviya ve Eıtonyayı -
ilhak ederek, hem genitliyccek, hem de 
Be•tık denlzine bir menfez bulaca"tır .. 
Diğer taraftan iıe, Almanya bugün le• 
hiatanın nüfuzu altındaki Almanlarla 
meskun yerl~ri ilhak edecekth·. itte 
bahsettiğimiz tayia hdur. 

Diğer taraftan da 'ngilte ·enin Japon• 
)'& ile anlatmaaından bahıcdi\iyor. Bu 
ııuetle Fransız - Sovyet crı:~ıı karşı· 
~·1'da bulunau ıiyaıi grupun ilk tahmin· 
terden pek te farklı olmıyarak taıekkü· 
le yüz tuttuiu anlaıılmaktadır. 

HUaeyin Faruk 
.-n~rnlftl .... lll'JHt,..,..IWflllllmfllıllnMtlfMIUlllllPllllhntllllll,111N ...... 

Haydarpaşa lisesi 
Haydarpa9ada etki tıp fakül· 

lesi binasında açılan Haydarpafa 
lisesinde bu ıeneden itibaren ted
risata ba,Ianmak üzere bütün te
siıat ikmal edilmit ve lise tedriıa· 
ta hazır bir hale getirilmittir. 

Yalnız lisenin muallimler ve 
idare kadroıu hazırlanmamııtır. 
Mektep müdirliğine Oniveraite 
Dil Mektebi Müdiri Saffet Beyin 
getirtildiğini yazmıftık. Haber al
dığımıza ıöre lisenin Başmuavin· 
Jiklerine lıtanbul liıeıi baımuavi· 
ni Hikmet Beyle, Kadıköy lisesi 
hatnıuavini lh1an Bey tayin edil
miıtir. 

Liıede bir muallim mektebi ve 
muallim mektebi için bir tatbikat 
ilkmektebi, bir li.e ve bir orta 
mektep bulunaı:aktır. 

Galatuaray 1iıeainden maada 
lstanbuldaki resmi leyli liaelerin 
muallimleri bu mektebe g6nderİ• 
lceektir. * 

--0-

Ankaraya gönderildi 
Geçenlerde yeni ıümüt para• 

larm tekilleri için yapılan uıüta• 
baka neticeıinde kazanan nüııau· 
neltr Anbraya ıh&l..-il111ifti. 
Nümuneleria. muvafık olup olma• 
driı bugünlerde liararla§tm1aca1'· 
lır, 
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Abdülhamit 
Hindistan~a~d~anj nehri lngilizce dersleri 

Ve 
Kalküta, 27 (A.A.) Ganj _ 34 -

nehrinin muhtelif noktaları taşmış 
tır. Vaziyetin ciddi olduğu söyle
niyor. Halkı taşımak için vapur
lara vaziyet olunmuştur. Gandiye 
haber verilmiştir. Şeabat, Sa -
ran, Hatna, Muzafferpur ve 
Darphanga na·hiyeleri ciddi suret· 
te hasara uğramıştır. 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 48 
N ecmiseher üç günden beri ya

takta yatıyordu. Doktorlar Nec· 
miseherin srh'hi vaziyeti ha~km
da Padişaha her gün raporlar ve
riyorlar, bir az claba iyileştiğini 

söylüyorlardı. 

Necmiseher, artık, yaptığı işin 
çok gizli kaldığına inanmıştı. Eğer 
Padişah bu hadiseyi kendisinden 
şüphe etseydi, elbette herkesten 
evvel onu cezalandıracaktı. 

Bu yüzden Hekimbaşı ile bera
ber iki yaver daha işten el çekti
rilmiş, yerlerine başkaları tayin 
edilmişti. 

Necmiseher o gün yatağından 
yavaşça kalktı.. Arkadaşlarından 

ikbali çağırttı: 

- Kuzum lkbalciğim, dedi, Ya
ver Kazım Beye seninle küçük bir 
haber göndermek istiyorum .. Kim
seye sezdirmeden gider misin? 

ikbal ş&§aladı: 
- Allah göstermesin .. Ben öyle 

tehlikeli bir adamın yanına gider· 
miyim? 

Ve yavaşça şu sözleri fısıldadı: 
- Zaten onun yanına girmeğe 

imkan yok ki.. Kapısında silahşor 
lar dolaşıyor. Sarayın zemin katı
na kuş uçurmuyorlar. 

Necmiaeher bu sözlerden bir şey 
anlayamadı. 

- Neler söylüyorsun, lkbal? 
dedi, ben senden bodurumdaki 
mevkufları sormuyorum. Y averan 
odasına gidip Kazım Beyi görme
ni istiyorum. 

ikbal güldü: 

- Senin üç gündür sarayda o
lup bitenlerden haberin yok gali
ba .. ? 

- ·Nele,· oldu, lkbalciğim? An
latsana .. 

- Yaver Kazını Bey mevkuf 
ayol.. Sana söylemediler mi? 

Necmiseher gözlerini açarak: 
- Mevkuf mu? dedi, sen rüya 

mı görüyorsun? 

- Rüya değil, hakikatten hah· 
sediyorum. O da onlardallılllış. Pa 
diıahı zehirlemek istemiş. Üç ki· 
şinin de başını yaktı. Zavallı He
kimbaşı ile iki yaver saraydan ko· 
vuldu. 

Necmiaeherin ağzı bir karıı a· 
çrk kalmıştı: 

- Kazım Bey şimdi mevkuf 
ha .. ?! 

Tefrika numarası : 61 

YaHn: ishak Ferdi 

Diyerek ıbaıını önüne eğdi .• 
Bir kaç saniye düşündü .• 
sustular. 
lkbal gitmek istiyordu. 
Necmiseher çok heyecanlıydı: 

- Bana bak, ikbal! dedi, sen 
Kazım Beyin böyle bir şey yapa
cağına inanıyor musun? 

ikbal dudaklarını bükerek ce
vap verdi: 

- Vallahi insanlar kavun de
ğil, ki koklansın. İyisi fenası za
manla anlaşılıyor. Kim derdi ki 
efendimize çok sadık görünen ya
ver Kazım Bey Padişahı zehirle
meğe kalksın ... ? ! 

- Hayır .• Hayır.. Bu olamaz, 
lkbal ! Kazım Bey bu kadar alçak 
bir ada.m değildir. 

- Ne biliyorsun canım? Kal
bindeki esrarı sana açar mı? Kim 
bilir .. Belki de o yapmıştır! 

-Neyi..? 
- Efendimize verilen ~arap şi· 

Allahabatta Ganj nehri ile kol
larından biri olan Jumma süratle 
yükselmektedir. 

Bengal demiryollarında sefer· 
ler tatil edilmiştir. 

- - o 

Çorum ve Çankırıda 
kadastro işleri 

Çankırı, 27 (A.A.) - On beş 
gündenberi Çorum ve Çankırı ha· 
valisinde yapılmakta olan kadas· 
tro işlerini tetkik etmekte olan u· 
mum müdür Cemal Bey Çorum • 
dan Çankırıya gelerek bugün An
karaya hareket etmiştir. 

Kadarstro işlerinin bir an ev· 
vel bitirilmesi için tedbirler alın· 
mıştır. 

şesinin içine zehiri o boşaltmıştır. 
- A ... Vallahi o yapmaz, ikbal- ı;;;;;;;;;===----====ôiiiiiiiiiiiiiiiii-. 

Fakat, Kazım Beye bu işinmes' 
ciğim! 

uliyetini kim yüklemişti? 
- Canım, sen yanında değildin 

d Kazım Beyin bu işle alakası ol-
ya .. ! Yapmadığını nasıl iddia e e· 
biliriz? madığı muhakkaktı. Çünkü işi ya• 

pan bizzat kendisiydi .. Necmise· 
- :Vallahide yapmamıştır .. Bil- herdi. 

lahi de yapmamıştır. O öyle adam 
Necmiseher bu hususta sorguya 

değildir. 
çekilmediği halde Kazım Bey ne

- Peki amma.. Bundan sana den zindana atılmıştı? 
ne .. ? ! İster yapsın .. ister yapma· 
sın! Sen neden bu kadar alaka ve Necmiseher işin içinden çıka-
heyecan gösteriyorsun? Hastalığın mıyordu. 
verdiği istirap yetişmiyormuı gibi, 
yeni bir dert daha mı arıyorsun? 

Barutla oynamak iyi şey değil .. 

• 
Necmiseher, ikbalden bu ma

lfunatı alınca yatağından kalktı .. 
Vaziyetin tehlikeli olduğunu an
ladı. Fakat, Necmiseherin zekası 
bu muammayı halletmeğe kafi de· 
ğildi. 

Abdülhamidin gözdesi işin i· 
çinden çıkamyordu. Yaver Kazım 
Bey gevezeliği seven bir adam 
değildi. Eğer böyle bir gevezelik 
yaptıysa, onunla beraber Necmi
seheri de tevkif etmek lazım gel
mez miydi? 

ikbal şarabın zehirlendiğine ka
dar o geceki hadiseyi teferrüatiyle 
biliyordu. Demek ki zehirlenme 
hadisesi sarayda dile düşecek ka
dar büyümüştü. 

O gün akşama kadar düşündü.: 
Kendisini muayeneye gelen dok· 
tora sordu .• 

- Yaver Kazım Beyi görüyor· 
musunuz? 

Doktor birdenbire sarardı .• 

- Ağzımı mı arıyorsunuz, ba
nımef endi? Köleniz Zatı Şahane
nin yirmi yıllık sadık bir bendesi
yim. Öyle bir hainle görüşmeme 

imkan vaı· mı? 

Doktor, Necnıiseherin odasın· 
dan çıkarken, bacaldan birbirine 
dolanıyordu. 

Necmiseher hayret ve merakın
dan çıldıracaktı. Bu işin esrarın! 

nasıl ve kimden anlasındı? 

Ortalık kararmağa başlamıştı. 

Harem ağa]armdan biri Necmiıe· 
herin yemeğini getiriyordu .• 

(Devamr var) 

Aşk mı, Servet mi? 
bile, ne yapıp yapıp bir yerden para bu • ı 
)arak Fikrete göndermelisiniz... Vakıa 

ben size nasihat edecek mevkide deği • 
lim amma, yerinizde olsaydım, böyle 
yapardcm .• 

llharni bey: Nakili : (Va - Nil) 
"Oyle ya, kendisi bankada yüksek 

memur. Piyasayı biliyor. Borsa temev• 
vücabna vakıf .. Şayet böyle bir adamın 
elinde para bulunursa, elbette hangi es
hami, hangi dövizleri sabn almak li . 
zım geldiğini bilecek ve yakın bir za • 
manda zengin olacakhr. Yazık değil 
mi, bütün elimizdeki parayı olduğu gibi 
bize lazım olan eıyaya verelim... Eğer 

zenginleıirsek, istediğimiz eıyadan kat 
kat fazlasını alabiliriz .. 

"Böyle düıündüğümüz için Fikretin 
parasiyle ancak pek az miktarda eıya 
alabiliriz. Mütebaki kısmını borsa oyun
lanna koruz ... 

"Atkla kumar birbirinin zıddıymıı .. 
Aıkta muvaffak olan kumarda kaybe-ı 
dermif ... Ne doğru, borsa da kumar o

yunu değildir.. lıte, biz birbirimizi se
.,.Jer hir bona oyunu etrafında talihi
mizi hlr1ettlrince kayhetb"k •• Bütün pa
ramız gittikten sonra, kaybedenleri ka
zanalnn diye, bankada para biriktiren 

Fikretin dostu bir memurdan borç al • 
dık, onu da ayni surette ziyan .... 

"Dahası da var ... Fikret bu borcu Ö· 

demek üzere altı aylık maaıını kırdırdı, 
lakin elimize toplu para geçince, borcu 
ödemedik, gene borsa oyununa devam 
ettik... Ve kaybettik... Hulasa halimiz 
çok fena .. 

"Leylacığım, bunlardan sakın baba
ma bahsetme, kibrime dokunur .• Yalruz 
sen dostumsun da halimi bilesin diye an· 
labyorum ... 

Leyla hanım, llhami beye bu mek· 
tuplan okuttuktan sonra: 

- Gerçi Türkan size hiç bir şeyden 
bahsetmememi söylemiş... Zira o İzzeti 
nefis sahibi bir kızdır ... Lakin ben ken· 
di hesabıma bu mektuplardan gizlice 
size bahsetmeyi, Türkanla arkadaşlığı
mız namına zaruri addettim. Her hal
de pek sıkıntıda olmryacaksmız beye • 
fendi... Farzı muhal sıkıntıda olsanız 

- Bakalım ... Düşünürüz .. dedi. 
Bu zat, haddi ~atinde fena bir adam 

değildi. Paraya çok dütkün olmakla 
beraber, kızını da severdi. Cemal bey
den alğıdı 1500 lirayı, bir kısmını borç· 
larına yatırmakla beraber, diğer mü -
him bir ksııru henüz yanındaydı .. Fahri 
Paşanın kızı gidip te yalnız kaldığı za
man bir müddet düşünciye daldı ve 
nihayet Fikrete bir mektup yazmıya ka
rar verdi ... Bu mektup, ilk mektuptu ... 
içinden bazı satırlarını naklediyorum: 

"izdivacınıza aleyhtar olduğumu 

biliyorsun, oğlum ... Seni severim, fakat 
kızımı bahtiyar etmiyeceğine ve ailemi
zi sefalete rürükliyeceğine eminim. Bu
nu kaç kere sana söyledim. Sen de, ba
na kat'i surette Türknı almıyacağına 

dair vaıtta bulunmuştun. Halbuki ver
diğin sözü tutmadın .. Hayır, bunda se
ni fazla itham edecek değilim... Farze
delim ki bir gençlik havasına uydun •.. 
Senin de bir gönlün var, diyelim ki, Tür 

Müellifi: ömer Rıza 

The Wishing Ring ( 11 ) 
ln the morning he could 

hardly wait until the farmer 
left 1). As soon as he was gone,_ 
he hastened 2) into his shop, 
locked 3) the door, and said, 
as he turned the ring on 
his finger : 1 wish to have 
a hunared thousand 4 ) 

sovereigns. 5) 

The sovereigns came 
raining down. The coins 
fell on his head, his 
Shoulders 6) and his arıns; 
they fell ali over his body. 7 ) 
He tried to rech the 
door, but the rain of 
gold made it impossib1e 8) 
Soon 10) he was buried 11) 
beneath 12) the gold and stili 
it rained. At }ast thc 
floor could bear 13) the 
weight 14) no longer and 
he and the gold fell into 
the cellar. 15) When the 
neighbours 16) heard the 
noise 17) ofit, thay burst 
open the door, 18) but they were 
too late to give him any ,. 
help 19) , he was 

already dead. So hcsaid: 
"What a misfortune 20) to 
ha ve so much money 21 ) and 
helped themselves to as 

much as they could lay 
hands on. 

Meanwhile 22) the farmer 
went home with a light heaı·t 23) 
and showed the ring to his 

wife. "Now we are happy 
people,, he said, "our 
fortune is made, But we 

must be carcful to 
choose 24) the right 

thing. 
His wife at once ııaid: 

"Dan' t you think it 

would be a good 
thing to have some more 

land. 25) There İs a 

nice piece between 26) 
two of our fields, what 
do you say to our 
wishing for that.,, 

But he replied: l 
am sure 27) we can do 
better thant hat. 1f we 

worked hard for a year, 
we may perhaps 28) be 
able 29) to buy it. 30 

So there we worked 

very industriously and 
as the harvest 31) was good, 

they had enough 32) money 

fo buy the piece of 

land. And even something 
over. "Do ylju see,, he 
said. smiling 33) that 

kanı çok seviyorsun ..• Fakat, onu sefil 
bir hayat ortasında yaıatmak hakkını 

haiz değilsin ... Kızım, Fransızların de
dikleri gibi "Capriceuse,, dür. Eminim 
ki pek yakın bir zamanda .sen~n heve
sini alacak, kuru kuruya aşk onu aı:la 

alakadar etmez.O, mutfak ve orta işleri 
için yaratılmış İnsanlardan değildir. 

Piyano, salonda durmıya mahsus bir 
mobilyedir, dolap yahut ütü masası ola
maz, üzerinde külbastı dövülemez ... 
Türkan da piyona ile kıyas edilebilir ... 
Bunun böyle olduğunu kendi de farkın
dadır. Benimle İnat ediyor, hayatta her 
ıey yapanm, burnumun doğrusuna gİ· 
derim, muvaffak olamıyacağım bir şey 1 
yoktur, demek istiyor ... Lakin İnadı yü
zünden ezilecektir. Belki seni bile fe· 
la.kete düşürecektir. Gözünü aç. Sizi a· 
vucumun içi gibi biliyorum; her halde 
bir takım delilikler yapabilirsiniz, bu 
yÜzden daha müthiş felaketlere sürükle 
nebilirsiniz. Kulağıma hiç bir şey ça
lınmadı amma, sizi gayet iyi tanıdığım 
için aşırı hareketlere tevessül ettğinizi 
tahmin ediyorum. Sen, pek sıkıntıda
sın .. Türkanı da mutfakla, süpürge or
tasında dolaştınyo3un.. Fikrimi açıkça 
söyleyim; bu hayat, kızıma giran gel
miye başladıktan sonra onun üzerinde 

piece of land belongs 34) 
to us now, and we still 
have our wish! . 

Then his wife thought 
it would be well to 
wish for another cow 
and a horse. "My good 
wife,, said thc farmer, 
jingling 35) the money in his yocke 

"Why should 
we use our wish for 
gctting such a trifle? 37) 
1 beleieve 38) we shall 
get a horse and a cow 
cven without İt. 

Lugatlar 
1) Lcft (lft) bıraktı - Ter ketti 
2) hastened (hcstend) acele etti 
3) locked (lokd) kilitledi 
4) thousand (sovzend) bin 
5) sovereigns (soverinz) altın Hralat 
6) shoulders (şulderz) omuzlar 
7) body (bodi) vücut 
8) impossible (imposibl) imkansız 
9) soon (sun) çok geçmeden 
10) was buried (voz bcrid) görnUld 
11) beneath (binis) altında 
12) bear (ber ) dayanır - tahaJ]lltl 
eder 
13) wcight (vety) ağırlık 
14) ccllar (seler) k ilar 
15) ncighbour (neyber) koşu 
16) noise (noyez) gürültü 
17) door (do) kapr 
18 hclp (help) yardım . 
18) misfortune (misforşenY falihsizl 
bet bahtlık 
20) money (money) para 
21) mean while (minhunayil) arada 
22) light heart (layit hart) ferah 
yürek 
23) choose ( çuz) seçer 
24) land (lcnd) t oprak 
25) betwcen (bitvin) arasnda 
26) sure (şur) emin 
27) pcrhaps (pcrh eps) ihtimalki 
28) ablc (abul) muktedir 
29) to buy satın almak 
30) harvcııt (narveat) mahsul 
31 enough (en af) kafi 

32) smiling (smaylin) gülümsemctC 
33) belongs (blongs) ait 
39) jingling (jinglin) şıkırdatarak 
35) pocket (poket) cep 
26) trifle (trayfil) ehemmiyetsiz şe'f 
37) believe (biliw) inanır. 

(Devamr var) 

Avrupaya gönderilece 
hukuk mezunları 

Ankara, 27 (Hususi) - Ad 
ye Vekaleti hesabına Avrups 
gönderilecek dört hukuk mezuıı 
Ankara, İstanbul hukuk f akült 
leri mezunlarından imtihanla ı 
çilecektir. Bunlar gidecekleri Y 
lerde üç sene okutturulacakll 
dır. 

tazyik yapmıya müessir olmıya kati 
uğraşmamalı, Türkanın talak tale. 
derhal kabul etmelisin. Bu işte kendi 
suçlu olduğunu mahkeme huzurıl 
söylemekten çekinme ... 

"Evladım, yavrum ... Ben, o kadar 
şin bir adam değilim, yeni evlilere 
gibi sözlerin söylenmemesi lazım gel 
ğini biliyorum .. Fakat bazı hastalı 
vardır ki, onlara; cerrahın neşteri • 
dır ... işte sizin birleşmeniz de bu 
bir ameliyatı icap ettiriyor .. Hadiı•~ 
sıl olsa sizi ayıracaktır. Benim " 
size kolay yolu göstermek, bu ayrıl 

·ı ğın en muv3fık tarzım anlatmak, bı 
sa ayrılmamakta israr etmemeni%İ 
rar tekrar tavsiye etmektir. 

"Şimdi sıkıntıda. bulunduğu~ 
bildiğim için size 1000 lira para gofl 
riyorum... Cemal beyle müşterekell 
riştiğimiz ticarette devam ediY0 

Bu aylar zarfında işimiz oldukça 
gitti, bittabi Türkana bu cihetle 
bahsetmek lazım değildir... Mektı' 
mu kendisine gösterme, hatta P 
benim yolladığımı da söyleme··· JJ 
da kazandım dersin ..• Kafidir ... )'le 

huylu olduğunu bilirim .. Şayet. t~ 
benclcn geldiğini öğrenirse, ırı• 
eder, geri yollamıya kalkar ... ,, _...d. 

(Deva--



ikinci Dil Kurultayındaki nu
tukları radyoda dinlememişseniz 
hile, hulaaalarınr, gazetelerde o
kuınu,sunuzdur. Orta Asyada bu
lunan Türkler, bir çok muhare
belerde galip gelmişler. Fakat, 
ba.ıan da, tabiatile "talii harp,, 
kendilerine yar olmamış. Bu se
beple, düsmanları onları mahvet
llıi§. Çoluk çocuk, Garba doğru 
hicret et.mek meı:buriyetinde kal
llıı§lar. 

Lakin, bir kısmı da, Kamcatka 
la.tikiyle, daha Şarka geçmiş. Ya
ni, Amerikan toprağına ayak 
hasmış. 

Bunun da ispatı olarak, Dil 
}(urultayında, kelimeler göste • 
tilıni§tir. Amerikanın Kristof Ko· 
lomb hadisesinden evvelki sakin· 
lerine, şi.mdiye kadar mevcut 
ilim, "Kırmızı derili adamlar,, di
Ye isim takmış, gidiyordu. Guya. 
bunları, orada, beşeriyetin diğer 
l'rkJarından ayrı olarak yetişmiş 
\re üremiş sananlar vardı. Halbu
ki, Amerikanın yerli halkından 
bir çoklannın Türk oldukları, kul 
landıkJarı dildeki nice nice keli -
lılelerin öz Türkçe oluşundan, 
dağlara, derelere Türkçe ad ve· 
title~inden ve efsanelerinde Orta 
Asyayı yad edişlerinden daha da 
hunun gibi bir çok emarelerden 
bellidir. 

Maalesef, Amerikanın kırmızı 
derili addedilen güneşten renkle
ri Yanm;ş, yağız ve çalak insanla
rı, bu kıt'aya medeniyet götür· 
dükleri iddiasınd~ bulun:ın Av· 
tupalılarca katliamlara uğratıl

ltıı~, herçeı !eri yağma e;lilmiştiı. 
''Kırmızı ırlt. , t ı-ın, şimdiki halde, 
Pek az ins .... n kc.huştır. 

Tesa~lüfi.'n ve taliin biraz da 
teisleri obn T olgay;n mehareti 
"e azmi, iradesi sayesinde, fela • 
ketten yakayı s1~1ırabilen Untuz 
kabilesi, Meksikada1 Huntuz kı· 
Yıiarmda ) aşıyordu. 

Bunların istila zamanındaki 
reisleri olan Tolgay bittabi çokM 
landır ölmüş, fakat kabilenin ida 
tesi ikinci, üçüncü, dördüncü, be
~İtıci Tolgaya intikal e~mişti. 

lspanynda Alfonslar nasıl bir
?İdni tak1p etmişlerse, Huntuz 
~ıyılarmdaki Untuzların da baş
larına, sırayla, Tolgay ismindeki 
reisler geçmişti. 

Bunlar, hem askeri, hem de 
dini reisler olduğu için, kahra
tnan olmaktan maada, sihirbaztlr
lar. Bir takım esrara vakıftılar. 
Otlo.rdan ilaçlar yapmasını bili?" ~ 
l~ı·, h~.yvanları iyileştirirler, hat
la, "'ölmüş,, uteşe can verirlerdi. 

iptidai kabilelr.r, ancak iki tah
tayı u:;:un zaman, saatlerce birbi
~·ine sürtmek sayesinde "ölm~iş 
ıliı_Jı alevi,, diriltebildikleri halde, 
Untuz'arın sihirbaz reisleri, bıı · 
na, bir iki saniye içinde muvaffak 
olabilirlerdi. 

Bulundukları havalide kükürd .. 
Un bulunması, belki buna tesir 

~1ıtı1~tir. Nasıl biz kibrit çakması
tı. keşfcttikse, onlar da, buna ya
.tın bir şey bulmuşlardı. Avrupa· 
11'-r, böyle istidlô.1 ettiler. Faknt, 

b• 
ır l'olgay, rivayete nazaran, han .,. 

kı noktaya göz dikip te bir dua o-
. :.!sa orada alevler doğarmış ..• Bu 
ıt"k 1 at, Lizzat Untuzlar arasında 
:lduğu gibi, civar yerli kabileler· 

e de böylece yayılmıştı. Hatta, 
'°llta.dan İspanyollar tarafından 
0
1'.Ya. getirilip yerleştirilen ve in:::tta, ziraatte esir gibi kullanı

. zencler arasında bile, TolgaY,· 

ların bu harikulade aihirbazlıkla
n §Uyu buldu. içlerinde pek çok
ları, aynı kabiliyete erişmek eme· 
lini besliyordu. Lakin, nasıl? ... 

Biz olsak, bu gibi bir marifeti 
öğrenmek için, vasıtalanmrz ga
yet basitt!r: 

Ya ağız ararız; Ya para verir 
kandırır, söyletiriz; ya tehdit e· 
deriz; yahut gözetleriz veya ca
sus, haf iye koyarak, esrara vakıf 
oluruz. 

La'l:cin, zencilerin zihniyetine 
göre, bu iş, "vakıf olmak,, , "öf· 
renmek,, meselesi değildi. Sihir -
bazların vücutlarında, kanların· 

da, etlerinde, bu kabiliyet gizliy· 
di. Ancak, bunu eJdP etmek save
sir.de melekeye vasıl olunabilir -
eli. 

İşte böyle düşiiiıdükleri için, 
Untuzların buhmduğu Huntuz 
taraflarına büyük bir baskın ter • 
tip ettiler. 

Bu sırnlarda, kabile reisi olan 
son Tolgay vefat etmişti. Hiç bir 
erkek evlat bırakmadığı için, ya
sa mucibince yerine, kızı reis ka
lacaktı. Bunu bildiği için, ihtiyar 
Tolgay ibir sihirbazın ne bilmesi 
lazım gelirse genç kıza öğrebnİJ· 
ti. 

Pek azimkar, pek güzel ve ze
ki elan T olgaykız, kabilesini mü· 
kFmmelen idare e:Hvordu. Herke! 
ondan memnundu. Avrupadan 
gelip te yerleşen beyazların dili
ni de öğrenmişti. Onlardan zarar 
gelmesinin önüne, siyaseti saye
sinde geçebilmişti. 

Kabile, böylelikle, kendini e ı
niyette addediyordu. Lakin, nt>· 
J eden bilsin ki, zexiler, bir gün, 
hiç umulmadık bir sırada, Üzerle
rine baskın verecek? ••• 

Gece yarısı, kabileyi te!kil e • 
den yüz kadar Untuz, rahat ve e
min bir uykuda uyurken, zend
ler, mahirane bir baskın verdiler. 
Huntuz kıyılarıru kan revan için
de bıraktılar. Hemen bütün yer -
lileri keserk öldürdüler. Ancak 
pek azları kendini suya atarak, 
yüze yüze kurtulabildi. Tabii, yüz 
mek teşebbüsünde ·bulunanlardan 
bir çokları da boğuldu. Zira, ora
larda cereyan fazlaydı. İ§te, bu 
suretle, kabile, bir daha toplan • 
ma.mak üzere dağıldı. Zira, reis
leri olan T olgaykız da zenciler ta
rafından yatağında yakalanarak 
esir alınmıştı. 

Mukaddes kız, götürülmüştü. 
Kaçıp ta kurtulan Untuzlarm 

havsalası bu faciayı bir türlü iha
ta edemiyordu. Beş zencinin, onu 
kucaklarına alarak dağa kaçır· 
dıklarım gönnü§lerdi. Onu ne 
yapacaklardı. Afrikai ihtirasları· 
na alet mi edeceklerdi? işte o za
man, yergök sarsılır, kıyametler 

kopardı. Dünyanın son günü, bu 
adi ırktaki beş erkeğin menfur si
yah vücutlarile Tolgaykıza tasal
lut etmek istedikleri gün olacaktı 
şüphesiz ... 

Nitekim1 esir götürülen kız da, 
kollarının, bacaklarının, kalçala
rının zenciler tarafından sıkılıp 

yoklanıldığını, kendisine bu a
damların iştiha ile baktıklarım 

görerek, sudan çıkarılmış balrk 
gibi çırpınıyor: 

- Ey ecdadım ... Bu adamla • 
rın kolları arasında kirlen.meme 
müsaade ebneyin... Beni kurta
rın!. .. -diye inliyordu. 

(Hem resimde göıdüğünüz 
manzaranın tafsilatı, hem de bu 
hikayenin sonu yarınki nüshamız 
dadır.) 

( Hatice SUreyya) l 

9 

tipi 
. 

Sopalı Mustafa ömründe ilk defa 
Beqoğluna çıktı ! 

f 

Asmah Mescitten iki görünüş 

Beyazıdın meşhur Mustafası 
evelki akşam nasılsa yolunu şaşır 
mış, Beyazıda çıkıyorum diye Be
yoğluna, Tünel başına çıkmış ... 
Beyazıdın meşhur sopalı, matra -
lı, tozluklu, kayışlı Mustafasını o
rada görenler tabii birdenbire 
kendisini yadırga.mşlar, kimi u • 
zaktan, kimi yakından: 

- Bu da nesi? 
Der gibi onu sadece suzuyor, 

çocuklar ise hemen Mustafa ile 
ahbap olmuş, kendisinin peşine 

takılıp muhabbeti kaynatmıya 

Beyazıbn meşhur sopah 
ve matrah Mustafası 

başlamışlardı. Fakat Çemberli • 
lll§, Beyazıt, Aksaray tarafların • 
dan başka yerlere hiç alışkın ol -
mıyan zavallı Mustafa, Tünel ba
şında şaşırmış ve bu şaşkınlıkla 
belki de Beyazıttan Soğan Ağa 

mahallesine sapıyorum zanniyb 
Asmalı mescide sapını~, orada 
Tebrizli Ali Asgar Efendinin (Ak 
Yıldız) çayhanesinin önüne dü
şüp çimento kaldırımın üzerine 
nargilesini kurmuştu. Beni görün
ce kahkahayı bastı ve arkasından 
hervakitki gibi acele acele bağır
dı: 

- Ayran içtin mi Ali baba
dan, ayran içtin mi? .. Burası ne • 
resi, burası neresi?. Ben çay içe -
ceğim, çay içeceğim! .. Para, para, 
para, para, parra ! 

Beyazıdın zavnllı Mustafas11 

galiba Beyoğluna ömründe ilk de 
fa çıkmış olmalı ki bana: 

- Burası neresi burası neresi? 
Diye soruyordu. Beyoğlunun 

maruf Ba.kalyero!I Limokondurus, 
Dökmeci Kamil gibi sayılı ve ge -
c!ikli meczupları, yahut zırzopla -
rı oraların saçma krallığını hara
ca kesmişlerken1 ey Beyazıdın bi
çare sopalı Mustafau, senin bu, 
bilmediğin yerlerde işin ne? 

Yakıa vaktiY.le Jatanbulun nö· 

betle her köşesini gezen ve nöbet-ı 
le her bucağnda aylarca misafir 
kalan çok meşhur bir deli Hida · 
yeti vardı ki yinnisinden sonra 
aklını mezada vermiş olan bu ba· 
bacan Hidayetin koca şehirde bil 
mediği ve girip çıkmadığı hiç bir 
semt kalmamış gibiydi. Bakardı
nız iki sene Üsküdarda, üç sene 
Tophanede, bir sene Koca Musta
fapaşada, altı ay Çemberlitaşta 

kalır, lakin hiç bir semtte neden· 
se tam bir dikiş tutturamazdı. Be 
yazıdın zavallı Mustafa:\ı ise Öm· 

rünü şimdiye kadar hep Beyazıt 

civarında geçirmiş olduğu halde 
evvelki akşam nasılsa yolunu şa -
şırmış Asmalı mescide düşmüştü. 

Fakat, dün ak~am baktım, ge
ne sopası elinde, matrası belinde, 
çuvaldan tozlukları ayaklarında, 

köhne kayışı omuzunda gelmiş, 

Beyazıttaki ağaçların altına nar -
gilesini kurmuş bülbül gibi ötü • 
yordu. Bu yıl Beyazıt kahveleri -
nin iki noksanı var: Biri, her yaz 
orada meşhur bir lokantanın ö -
nünde öğle ve akşam yemeklerini 
yedikten sonra kendisine takılan
lara ağız dolusu küfürlerin en 
sunturlularını savuran ihtiyar ha· 
tuncağız ... . Biri de rast gelene: 

- Ufak paran var mı? Ufak 
paran? 

Diye güler yüzle tebelleş olup 
topladığı paralar ile haftaya gelin 
olacağını söyliyen kısa boylu, şa· 
şı gözlü hakiki alık kadın ... Bu se· 
ne gene Beyazıdın meşhur simaln 
rından Koca Mustafapaşalı Ni
dai Bey de meydanda görünme -

diği gibi o civarın turuncu sakal 
Hacı Ahmedi de ortada yok .. Bil
mem ki bu yaz o tarafın haşari ço 
cukları acaba kime takılıyorlar, 

kimin peşinden: 
- Alaalahey ! 
Çağırıyorlar acaba? Beyazıt 

şimdilik bir tarafa dursun da biz 
gelelim Tünel başındaki Asmalı 

mescidin yaz akşnmlarına: 
Tünelin karşısındaki pasajdan 

geçip te T epebaşına doğru bükül
dünüz müydü artık işiniz yoksa 
sayın: Sekiz şeftalici, dokuz ar • 
mutçu, altı üzümcü, yedi kavuncu 
o !karpuzcu ve bir o kadar üvez. 
ci, muşmulacı, vesair meyvacı ..• 
Ondan sonra düzünelerle çocuk .•• 
Her cinsten, her milletten çeşit çe
şit kadın, erkek, hizmetçi, uşalC 
han kapıcısı, apartıman süpürücü
sü, sütçü, yoğurtçu, sucu, şerbet· 
çi1 kundura boyacsıı1 seyyar f otoğ· 
rafçı ... 

Sokak esasen gölgeli olduğu i • 
çin hava ne kadar iyi olsa gene 
orası serttir. Kasımpaşa He Tepe· 
başı ve Kumbaracıyokuşu arala • 
rından girintili çıkıntılı esen rüz· 
garın burada yaptığı anaforla o 
sokak sıcak nedir hiç bilmez. 

lşte onun için yaz akşamları bu 
sokağın altbaşındaki Tebrizli Ali 
Asgar Efendinin çayhanesinin içi 
ve önü hıncahınçtır. O civarın 

çay, kahve, nargile tiryakileri ak 
şam safalarmı hE"p burada yapar
lar. Galiba Beyazıdın deli Musta
f ası da evvelki akşam onun için 
buraya gelmiş olmalı! 

Osman Cemal 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balı kesirde 
iki kanlı hadise 

oldu 
Balıkesir, (Husni) - Bir haf. 

ta içinde mera ve çobanlık mese
lelerinden iki kanlı hadise olmuş
tur. 

Hadisenin birisi Kadirli kö -
yünde koyunlarım bir tarlaya 
süren çoban Ali ile Kocabıyık oğ
lu Ahmet arasında çıkan kavğa· 
dan, bu kavga neticesinde Ahmet 
çoban Aliyi rovelverle öldürmüş
tür. 

ikinci haside de Söğütçayırr 
köyünde çoban Mustafa oğlu İs
mail arasında çıkmı§ ve İsmail 
Aliyi bıçakla bir kaç yerinden 
tehlikeli aurette yaralamıştır. 

Ali Balıkesir hastanesine geti
rilerek tedavi altıno. alınmıştır. 

Her iki hadisenin tahkikatı de
vam etmektedir. 

Bir çocuk 
Edirnede, annesini 

öldürdü 
Edirne (Hususi) - Saraçha -

nede bakkal Emin efendinin oğlu 

12 yaşlarında Mehmet Tuncada 
yıkandıktan sonra dükkana dön· 

düğü zaman babasının pazara Ü· 

züm almak için gittiğini ve yeri· 

ne annesinin kaldığını görmÜJ • 
' ir. 

Kendisinin, Tunc.adan geldi • 
ğini anlıyan anne:1i tekdire başla-

mış ve bu anda fazla sinirleterek 
tezgahın üzerinde gramları oğlu
na fırlatmı!tır. 

Bundan muğber olan küçüli 
Mehmet dükkandaki p~ir bı -

çağmı kavrıyarak anasını kürele 
kemiği altmdan saplamı§ ve der-

hal öldümıüştür. Melimet müd • 
deiumumiliğe tegıim edilmiştir. · 
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. a?· ehediy~n 
Amandır 

(Baş tarafı 1 incide) 

Dahili mesaile gelince, M. Hit· 
ler demiştir ki: 

"- Milletimizin mevcudiyeti 
için, köylü, amele ve orta ımıf i· 
çin milcadele ediyoruz. İşsizlik a· 
fetine knrıı mücadele ediyoruz. 
Milletimizin birliği için mücadele 
ve müşkülata rağmen, çok büyük 
muvaff ak!yetler müşahede ve 
tesbit ediyoruz.,, 

M. Hitler, naziliğin putperest· 
liği ihyaya çalıştığı hakkındaki 
tenkitleri protesto ederek, Alım· 
aevletinin kiliseye karşı tedbirler 
almadığım ve alamıyacağını teyit 
eylemiştir. 

Führer, "Hayır,, reyi veren 
yjiı;de ona işaret ederek, nazili· 
ğin, Alman milletinin ekseriyetini 
kazandığı gibi, akalliyeti de ka • 
pnmasını bekliyeceğini söylemiş 

tir. 

M .Hitler, rejimin on sekiz ay· 
Cfanberi elde ettiği muvaffakıyet· 
eri saymıf ve ezcümle işsizliği~ 
ıızalmasmdan bahsetmiş ve de -
mtştir ki: 

"- Elde ettiğimiz en mes'ut 
netice, Sar reyiamının tesbitidir. 
~lmanya sizleri vatanın mütem • 
mhni olarak telakki ediyor. Mü
cadelenize iştirak ettik. Sizler ha· 
zı •hainler müstesna olmak üzre, 
vatana avdet azmine sadık kaldı· 
ıuz. Hntta hareketiniz altmış mil
)'on Alman için nümune oldu.,, 

M. Hitler, bundan ıonra, Sarın 
~manyaya avdetinden ıonra Al
man devletine dütecek vazifeler
~en bahsetmiştir: 

Siyasi bakımdan fırkaları uz
Jaıtrrmak, iktısadi bakımdan buh
tana; çare bulmak. "13/1/935 te 
Wzde 99 kişinin Almanya için 
rey vermesini istiyor. Bu nispet 
on sene sonra yüzde yüz olmalı • 
ciır. . 

Sar, Fransa ile Almanya ara· 
ımda ihtilaflı bir mesele oldu ve 
öyle kalmaktadır. Meselenin hal • 
linden sonra iki memleket arasın
"da sulh hüküm süreceğini ümit e
aiyoruz. Bu iki memleketi ayıran 
yegane arazi meselesidir. 

Halledildiği vakit eski muha· 
amılarımız belki ıunu anlıyabile
ce1derdir: Halletmekliğimiz la -
zımgelen işler o kadar çoktur ki, 
mücadele yerine teşriki mesai et
memiz lazımdır. Hadiseler, tahri
kat ve kin bu neticenin istihsaline 
mani olsa dahi, sulhün nihayet 
muzaffer olacağını i.imit ediyo-
ruz.,, 

Tezahürata İ§tİrak etmek üzre 
yilz bin kiti gelmiştir. Büyük §erit 
bayraklar üzerinde "Sar ebediy • 
yen Almandır,, yazıları vardır. 

• unun nmna:muıwıum•ı n111111111UiU.UUH1Wnuıumıt1wıu:uı Uhllumımı 

Belediye kadrosun 
da değişiklikler 

(Baş tarafı 1 incide) 

rini de tetkika başlamıştır. Üç ve 
altı ayda bir toplanmakta olan 
memurin encümeni yenilikler do· 
la.yısiyle bir hafta kadar devamlı 
bir aurett.e toplanacak ve sicille • 
rin tetkikini bitirdikten sonra me
murların müddet ''e tarzı hizmet· 
lerine göre kararlarını verecektir. 
Haber aldığmııza göre encümenin 
bugünkü toplant11ında, temizlik 
1t1-f ..Odüriyetinde vukubulan 
tuİİ3timal et-rafında da görüşül
müştür. 

tlABER :_ Ak.fam Poataaı 

Deri ve lastik 
(Bq tarafı 1 mcidc) 

Meclisi azasından Sadi, Rıfkı ve 

bir raportörden mürekkep kom~ 
yonun, odaca bir an evvel if İni bi 
timı~ğe çağnldığı da söylenmek
tedir. Deri ve köaele tücarları da 
odaya yeniden müracaat ederek 
komisyonun kararını bir an enel 
vermesini istemiılerdir. 

KOıniıyon azasından biTi, ken· 
disiyle görüıen bir muharririmi • 
ze demittir ki: 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
, .. 

" . 

SULEYMANIN OGLU 
Tefrika "o, 18 

·ı: .. 
?!i"" ,,.,, 
!/''' 

Süleyman: ı- - --r-· ~ · cak biz değiliz. 

- Korkuya lüzum yok.. Bata Gene auıtular, Eakat bu auauf, 
gelecek beladan çekinmek insan hiç bir ıeaaizlije benzemedi. Sü· "- Komisyonumuzun, itini 

ge;bitiregelmekte olduiuna da?r 
bir çok dedikodular oluyor. Hiç 
toplanmamıf değiliz. Bir çok top· 
lantılar ve tetkiklerle beraber 

için imkin11zdır, Herıey olac&iı· leyman da dahil olduiu halde, lç· .............. .. 
na varır. ...,. ~ lerincle tuhaf ve belki de sebepsiz iv azan : 

müşahcdelerimizi gösterir rapor • 
lar yaptık. Komisyonun vermesi 
lazım gelen kararın uzamasına: 

Blaq mukabele etti: bir ürkeklik duydular. ! 
- Doiru, herıey olacaiına va- Akıam yakl•tıyordu. Hafifçe =ı Rıza 

rrr, fakat tedbirli hareket etmek çıka~ bir riiz~&r~ kayıklarını olduk Şekip . 
Claha doinı olurdu. ça ıliratlendınnııti. · ......... _._I h ··k· 

Bulgaristan Ticaret Odasile yapı· 
lan muhabereler ıebep olmuttur. 
Çünkü orada da ayni hal Ta.ki ol· 
duğu için ora ticaret odasının al · 
dığı tedbiri aorduk. Bu sualimizin 
cevnbı çok uzadı ve nihayet gel -
di. Yakında toplanarak kararımı· 

Bir müddet austular.. Nilin Kayıkçı Abdü11amet, kayılın yokıa benim tabansızlığıma 0
• ı 

dul"'gun sularında. durmadan itli· bqtarafında oturduiu yerden a • medecek vo eülecektin. Yetke~ıı 
J:en altı kürelin çıkardıiı ses, ku- yağa kalktı; oldukça yüksek bir açılması, kayığa, tasavvur. ed~~ 
laklara tatlı bir fıtıltı ·halinde çar. aeıle: miyecek gibi bir aürat verd1. A e• 
pıyrdu. Suyun, iki yanındaki yük· -Latin aç, diye bağırdı. ta motörlü bir kayık halini atrıııf 
ıek anber aiaçlarından kopup ge· "Latin aç,, ne demekti? Süley· tı. dJ 
len kokular, doyulamıyacak kadar man bu anlamadıiı kelime kartı· O ıün akıama kadar, kaY 
güzeldi. .;. smda bir mUdet durakladı. Sonra, değer bir §ey olmadı. Süleynıafl· 

Blanf: bütUn dikkatini emre uyan ada· bir frraatını bulup, kızgın kay•~f zı 7eteceğiz.,, 

- Rober nereye gidebilir, dedi. mın hareketine bağladı. ile ba§başa kalmak imkanını bı e 

Felsefe ve coğra
fi ya kongreleri 

'Aııl buna merak ediyorum. Adam kalktı, kayıtın ortasına bulamadı. . h' 
Birdenbire ilave etti: doiru, yirmi kadem kadar u:ıun· Güneıin çekilmesi, etrafa da .. 
- Süleyman, bile hile tehlike· luktaki kayık direğine ilerledi ve batka bir renk vormiıti. Önlerıtı 

b. ı ·b· k vrılıP ye doiru gidi9, çok korkulu .. Ge· yelkeni çHzmeie ba9ladı. de upuzun, ır yı an 8~_1 1 "rnUt 
EylUlde Prağda beynelmUel riye dönsek... Süleyman, kayrkcıların bir ta- giden nehirin ıuları, ır go 

felsefe kongreıi toplanacaktır. Süleyman Blantı teskine uir•ı· arruzuna uğrayacaklarını ıan· ıerit gibi yanıyordu. e 
Kongrede memleketimizi Oniver· tu mıttı. Fakat, li.tin'in yelken de· Günetin çekilmesile, ayın .. :. 
site Umumi Felsefe Ordinaryusu - Meraklanacak bir ıey yok. mek olduiunu anlayınca, Moriı'e onları takiben yıldızların göru 
Prfesör Rayinbah· temıil edecek • Bütün endiıemiz kayıkçı1ardansa gülerek: 
tir. Profesör dün Prağa gitmiıtir. laıvvetlerimiz milaavi. Herhangi _ Haydi, dedi, bir tecrübe fr. 

Diğer taraftan Vartovada top• bir hadisede herhalde altta kala- ıatı kaçırdın. iyi ki anlamadın, 
lanacak olan beynelmilel coğraf-. .. . . . ......................................................................................... . 
ya kongreıme de Unıver•ıte Ede· I b B k•ı• • 
biyat Fakültesi coğrafya Doçenti Afyonda kurtu Uf ayramıj aşve 1 ımız 
Besim Beyin gitnıeıi Maarif Ve.. kut}u}andı (Baı tarafı ı incide) 

kaletince karal'latmıt ve Besim Afyon, 27 (A.A.). - Afyon Omit ederim ki hir kaç ıene zar-

Bey dünkü trenle gitmiıtir. lialkr, bugün kurtulutlarının on fında saltanat Eeliketleri gibi bu 
Tahranda Firdevainin bininci ikinci yıl dönilmünü büyük bir ranın acı sıkıntı ve istıraplarının 

yıldönümü münasebetile yapıl~· heyecan içinde kutluladılar. Af· da yalnız bir hatıraya inkılap et • 
cak büyük tezahürata da Edebı- l tı'ğı'nı' zevkle dı'nlı'y-eg"iz. 

yontuların bu ıene, diler ıene er• ...... 
yat Fakültesi Dekanı Köprülü Ze.· Gazi Hazretleri kurutulacak 0 • 

B 1 ı d b. d~ daha coıkun bir heyecanla de Fuat ey e ran e e ıyatı ıa • vanrn sa,.lık ovaaı olarak isim • 
h d 'ht 1 D t Al' JNtluladıkları bu kurtuluı bayra· 5 

nem a 1 ısaıı 0 an oçen 1 lendirilmesini irade buyurmuılar 
N'h 0 - T" k' · t' ak mma Antalya, Burdur, ve !aparta· ı at °"y ur ıye namına ıı ır dır. HükUmet bu arzunun tabak • 

d ki d. F t Alı' Nı'hat dan baılarında mebusları olduiu e ece er ır. ua ve kukunu büyük bir vazife telakki 
Beyler yakında Rusya yolu ile h'alde buraya gelen heyetler de it· 

k kt d• 1 etmektedir.,, 
Tahrana gideceklerdir. tira etme e ır er. Nutuktan sonra ödemiıe gidil-

- -- - --- di. Oradan Gölcük yaylasına ~t-

Am erika endişede lzmir postalarında kıldı. Ba,vekilimi2; geceyi Ödt'!. 

(Baş tarafı 1 incide) 

üzerlerinden aldıkları anahtarlar· 
la ayaklarındaki zincirlerin kilit· 
lerini açmıılar, binadan çıkmıya 
hazırlanmıtlardır. Şayanı hayret 
bir sessizlikle yapılmıt olan mu· 
hafızların hapsi diğer muhafızla· 
rın nazarı dikkatini celbetmemif, 
fakat haoishanenin dıt tarafında 
bulunan nöbetçiler, haydutlar dı· 
şarrya çıktıkları zaman, işin far
kına vararak ateşe baılamıtlar ve 
imdat 

0

iıareti vermişlerdir. Hapiı· 
haneden yeti~en diier muhafız • 
ların açtıkları ateıe rağmen on 
bir haydudun hepsi de kaçmıya 

muvaffak olmuttur. 
Halk, dünyanın en modern te· 

ıisatiyle teçhiz edilmit olan Ame· 
rikn hapishanelerinden haydutla
rın kaçmıya imkan bulmalarını 
inzrbati tedbirlerin azlığı ve mu
hafızların acziyle tefsir etmekte
dirler. Bu hadiseler ü~erine Şey
tan Adası denilen 111ız bir adada 
hapsedilmiş bulunan me§hur 
"Haydutlar kralı,, Alkaponenin 
de hapishaneden kaçtığı ıayituı 
çıkmıştır. Fakat bu ıayia tekzip 
edilmiş ve Alkaponenin Şeytan 

Adasmda duvarlarına. icabında 
ağlatıcı gaz saçan tertibat yapıl • 
mış bir hücrede m~ıhafaza altında . 

bulunduğu bildirilmittir. 

ucuz tarife mitte geçirdi. Bugün lstanbula 

lktısat Veklletinin emri üzeri· 
ne lzmir panayırı mürtaıebetiyle 
lzmire gidecek bUtün yolcular, de 
niz nakil vasıtalarından yüzde 40 
tenzilatlı bir tarifeden iıtifade e· 
deceklerdir. 

Bu tarife, memleketin her nok
tasından lzmire aelecek yolcula· 
ra ,amil olacak ve 17 Eyltil akt•· 
mına kadar meri bulunacaktır. 

-o-

Sirkecide yangın 
Bugün saat birde Sirkecide De· 

mirkapı caddesinde Antalya o•e· 
linin üst kısmından yangın çık· 
mış, üıt kat tamamen yanmıttn'. 

itfaiye çabuk yetİ§tiği için yan· 
gın yanındaki otellere sirayet et· 
memittir. 

Yanaının bacadan çıktığı ıöy
leniyor. Zabıtaca tahkikata ba!· 
lanmııtır. 

--o-

Afyon Antalya hattı . 
Afyon, 27 (A.A.) - Antalya 

demiryolunun temel atma mera • 
siminde bulunmak ve kurtulut 
ıenliklerinc ittirak etmek üzere 

tehrimize Antalya, lıparta ve 
Burdurdan kalabalık bir çok he· 
yetler gelmiıtir. 

hareketleri muhtemeldir. 

mllUQltlUUUIUDlltlltnltmmmnmm"lttUUIJUUflllft•lfltnttmltıumlnıltml!IUDUflilll 

ltalyanlar lngiliz
lere hücum ediyor 

(Ba§ tarafı 1 incide) 

ni anlatarak "Maltalıların batka 
inaanlar ıibi medeniletmeie hak
ları vardrr. Halbuki ıon kararla 
onların manevi hanları bir lehçe-

nin karanlıklarına hapıedilmit • 
tir,, diyor. 

Tribuna eazetesi faıist büyük 

divanı ve ayan meclisi azasından 

Davanzati'nin makalesini nefret • 

mektedir. Bu zata ıöre lnıilizler 
tarafından verilen karar "A.n'a· 

nesini ve imanını muannidane ve 
asili.ne bir mukavemetle muhafa
zaya çah,an küçük bir kavm ile 
bir imparatorluk arasındaki mü -
cadele,, yi ifade ediyor. İtalyan 
lyan azası daha sonra bu kararm 

Malta lehçesini resmt bir dil mev· 

kiine yükseltmenin İngiltere tara· 

fındıt.n irtikap edilen büyük bir 
hata olduğunu ili.ve ediyor. 

İtalyanın diğer gazeteleri bu 
4ekilde neıriyatta bulunmakta· 
dır. 

nıesi bir olmu,tu. ·f 
Manzaranın güzelliğini tarı 

N h. . ye· 
etmek imkansızdı. e mn 
şil kenarlarndan sulara ıark~;. 
yapraklar, gittikçe koyulatan g:ii' 
geler arasında tuhaf şekillere 
rünüyordu. 

Süleyman Blant'a seslendi: 
- Blan§, bu manzarayı A~' 

pada bulmak ka.bil mi? . '· 
- Hayır .• Vah§İ bir güzeltı1'· 
ikisi de ıuatular. 1' 
Saat ilerliyordu. Hepsi de ~o 

ıJ' 
yorgun olmalarına rağmen u'/ 
mak ihtiyacını duymuyorlardı. 

"ı1' Yalnız Yavuz, yıldız rüzgll ~ 
. 1 b' h l . ı· .. bil nın b&§lamasıy e ır a sız ıge 

rünmüş ve hemencecik uzanr\'~ 
mi!ti. Mıtıl, mıııl uyuyordu. 
rahat, ne tatlı bir uyku.. 1 

Süleyman, her ihtimale katt ,.. 
herkesin uyumasını doğru bulrıı . 

l ıı1'· 
mıt olacaktı ki Fransızca o a_r f:" 

- Nöbetleıe uyuyalrm, dedı. e 
k .. cf 

vela BlaD§, hiç kalkmama llZ • 

yatacak, aonra da biz nöbet tullJ 

cağız. 

Blan• buna itiraz etti: , 
:I' "°' - Beni niçin kendinizden "'•t 

··b~ rıyoraunuz .. Beni de aynı no 

dahil edebilirsin.. e• 
_ Yok yok .. Senden de isttf 

ceğimiz hizmetler olacak .. 
Blanı cevap vermedi. r 
Nedendi, kendisi de bilnıh'01ı' 

du. Şimdiye kadar Süleyın&~ıı' 
hiç bir aözünü kırmamıf, 011 t'' 
sözlerinden harice ç1kame.J11~;1e 
Bu tehlikeli seyahate çıkışı t· 
teklifini reddedemediğinden ° 
ma.mıf mydı? ıı' 

Kendiaini, hiç bir kadınla r-1 ~ 
kayeae edecek kadar zayıf bı.ılt1' 
yordu. ~f 

Ne korku, ne eziyete katlı 
mamak.. ..,ii' 

d k 
. . dı.h 

Ka ın ıymetını yarıya ·rİ' 

d h
. bl 

ren bu fena hasletler en ı~ 1''' 
nin kendiıinde bulunduğunu ,, . 
bul edemezdi. O halde, bu ıe)e~ 

· ı,,ı 
hate sırf bunu İıpat edeb1 f 
· · · "E t' d . t'? J-1' ıçın mı ve .. ,, emış ı.. .. ıei' 

bunun için de değil. Çünkü 5° ·~ 
et' man, bir çok defalar ceıar . 6~ 

ıahit olmu~ ve hatta takdirİJ'I' 
kazanmıtlı. 
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Türkiye 

MERKEZ 

HAB~R - Ak9am ~oataeı 

Cümhuriyet 

BANKASI 
23/8/l934 vaziyeti 

PASiF AKTiF 
Lire Lire ..... 

lıtanbıil lkinci icra Memurlu
ğundan: 

MaliÇuz ve paraya. çevrilmeıi 
mukarrer olup tamamına yeminli 
ehlivukuf tarafından 213 lira 22 

kunıt kıymet takdir olunan Fa· 
tihte Aııkp9.1a mahalleıinin Ka· 
ıap batı çe9meıi ıoka • 
lmda eıki 17 ve ye • 
ni 25 numara ile murakkam 213,22 
metre murabbaı ıahaımde. bulu· '= llfı kllops• JUSi ·MI 1 [.. J8.7S3.Sı5. H 

t::·-·····-·-··----·- .. 19.867.68!. -

. ., .. , .. , ____ _ 
lhdpc akfe!f ....... 

1 s.000.000. -
.663.914.80 nan bir kıt'a arıarun on altıda on 

bk - ............ --.. -- " 724.614. 47 

Dahlhl•lrl M•h•ltlrter ı t: Safi Kg. - - 1.788-0!41 ,L. !.515.004.-
Utaa -. ........... -- ,. .59t.470.6S 

ttarlftakl M•heblrler ı 
4ha.: Safi kilogram 8.801· 048 ( 5.854.929. 74 
4ltını tah'fllt kabtl Serbest dhlzler 4.288.957. 67 

1) "••I•• T•hYlllerl ı 

~"'1ate ıd1len ımb nakdyı I t.158.748.563.
ın 6 'fi 8 irıef mad· 

.. lltfnı teffthn Taki tediyat ,, 9.484.~9.-

~~~ı!U~~~~-~-·--· ı.. s.soa.220.-
caıt senetler --······"·-........ .. !.085.~14.24 

~•m ve Tahvlllt CUzdanı: 
h~~ edllea emkı nahiye ~ 
-:-OIWll aham Te tô'riltt 
t~bari hymedı] --·-·······.. " 17.739.981 .H 

1 1111 n TahYillt ................... •• 3.878.208.87 

"•tın "e d8vlz Uzerlne avana- ···· · 

39.345.624.7 l 

3.107.474.65 

9.643 887.41 

149.263.634.-

TedaYlldekl Be11lr•oll•ra 
Deruhıe edllea enatı nal:dyı r· 151.7'8.5113.
Kananan 6 n 8 inci madde· 
Jeriııe rnfikan nkl tecllyat 9.484.9!9.00 

Dmahte edlln ınıkı naktfye 
babyeıl _._............................. 149.263.684.-

/ 

Kutılığı tamamen alan olarak 
tedıTiile Tazedllen .................... il.. 8.688.000. - 1 S7.9SI.634.-

TUrk Lir••• Mevduatı : 
Vadesiz -·-····· .. ·- ··----· ı 23.512059.31 
Vadeli -···-········--···· _ 28.512.059.31 

DISvlz Mevduatı : 
Vadesiz 
Vadeli 

-············-·--·- 1 O.SS6.493.75 
l.204.788.SO 11.741.282.25 

5·843·434·24 M11htallf --····---"----- 4'.444. 198. 7 6 

dört hi11eai ile ıene tamamına 
381 lira 40 kurut kıymet takdir e· 

dilen Fatihte Aııkpaıa mahallesi
nin Kaıap batı ~eımeıi Oıman 
Bey ıokaiında eıki 15, 17 müker· 
rer ve yeni 1 numara ile murak· 
kam ve 381,40 merte murabbaı 
meaahaımda bulunan bir kıt'a ar· 
ıanm nıııf hi11eai açık arttırmaya 
vazedilmiı olup 29/ 9/ 934 tarihi· 
ne müsadif cumarteıi ıünü ıaat 

14 ten 16 ya kadar dairemizde ay· 
n ayn •çık arltırmalan icra kıh· 
nacaktJT. Arttırma bedeli mezkilr 
gayri menkulltm kıymeti muham 
menelerinden hi11eyi mezkUrele • 
rine isabet edecek muhammen 
kıymetin yUzde yetmit betini bul-
duiu takdirde müıteriıi uhtesine 
ihaleleri icra kılınacaktır. Akıi 111 .. edarlar -·--......................... .. 

..... htellt 

31.118.101.09 

'8i9199 
4500000-

10U7 5SOS3 halde ıon e.rttıranm taahhüdü ba· 
l!"P.!!"!!'!"'!"!!'!~~ 1 

.62 ki kalmü üzre 14/ 10/934 tarihi-2ss.sı8.088.62 YekOn 3.313. 

Kız· Erkek 

YekOn 
2 mart 1983 t arlhlnden itibaren: 

lakonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerln e avan• yUzde 4 1·2 

Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylt • neharl 

HAYRiYE LiSELERi 

ne müaadif pazar ıünü aaat 14ten 
16 ya liadar keza dairemizde ya· 
pılacak olan ikinci açık arttırma-
larında dahi arttJTma bedeli mu • 
hamınen kıymetin yüzde yetmit 
betini bulmadığı ıurette ıatıı 
2280 numaralı kanun ahkamına 
tevfikan seri brralCılacaktır. Mü-
terakim vergi, vakıf i~eıi, tan· 
zifiye ve tenviriyeden mütevellit 

Fatih - Saraçhanebaşı Horhor cadde&i Miiniirpaıa Konağı belediye rüsumu müıteriye aittir. 
Haklan tapu ıicillerile ıabit olmı· 

Reımt liıelerin blltlln imtiyaz Ye hukukunu balı •• Maarif Veklletince MUADELETl tudik yan ipotekli alacaklılarla irtifak 
ohm•aıtur. Tedriuhndaki ciddiyet Te intizamlyle talebenin aıhhıt Ye ıadaıma itfnaıile taaınmıı hakkı sahiplerinin ve aiğer alaka· 
olu mektebimiıde kayıt kabul muamelesine baılaımıbr. tik kıaımdan itibaren ecnebi llnnı darlarm ve faiz ve maaarife dair 
bqlar. Talebe mektebin huuıt otomobil ve otobllalerile nakledilir. Camadan maada her g8D olan iddialarmı ili.n tarihinden 
10 dan 17 ye kadar mbracaat kabul olunur. Tıfıillt isteyenlere tarifname g8aderilir. itibaren 20 ıün zarfında evrakı 

Telefon ı 20830 ••• müıbiteleriye dairemize bildir • 

""'""""' 
---•••••-•-.. ! meleri lazımdır. Akıi takdirde 

DOKTOR En Nefi• 1 
Limon çiçeği kolonyası İ Nışanyan 

Şişesiz sabş fiyab ' H11talanoı herıUo aktam& kad&r 

1 O 
Beyoğlu Tokad.fyan oteU yaıunda 

L• • · o K Mektep ıollak 35 Nu. lı muıyoehı· 
1 treSI Uruş 1 nesinde tedavi eder. Tel. 40843 1 

Sirkeci 

" " 

" 

160 
220 " Mühürdar zade hanı no. 

Şükôfe Itriyat imalathanesi 
Telef on : 2307 4 I 

19 

..... _ ......................... -..-.. ... ~ ..... , 
Şitli Terakki Lisesi MüdürlüjÜnden: 

t 1. - Mektebimizde yapılacak olan Bakalorya imtibanlanmıza 
~lalün birinci Cumartesi ve ımıf ikmal imtihanlanna, 22 inci Cu
~eaf g(hıU oaılayacakhr. 
~ ~· - Her .ıun.~t. 10 da~ t 7;~ kadar talebe kaydedilmektedir. 
1'd talebenin bırmcı takııtlerını vererek kaytlarmı hemen yenile· 

1'1tl.; aerektir. 
3. - Ders ücretleri talebenin ımıflarına göre 40 - 110, panıi· 

l'on ücreti 225 - 250 lira arasın dadır. (Telefon: 42517) 

L .. lstanbul Belediyesi llAnları 

' 

Seyahatten avdet 
Hueki ıHaıtaneei ıöz mütehu 

aıaı ve 89.1tabibi doktor Nazmi 
Aab Bey eeyabatten avdet ederek 
Çarıdiaprda tramvay; Clmağmdaki 
muayenehanesinde liaatalarmı ICa 
bule iiqlamıfbr. 

HABER 
Akşam Po8taaı 

ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi ------Ncral Adnılll 18TANBt7L BABCll 

Telefoa l'aaı tS811 ldueı 1&110 

ABOnE ŞERAiTi 
l • • il 811* 

ftrld191 Ut 860 eeo uao Kilo 
r.meMı uo &&d "° 1810 

ıLAn TARiFESi 
J'leuet lllalanmD ... u.ao 

11emn1 DUiu ıe bıaftm. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

haklan tapu ıicilleriyle ıabit ol
mıyanlar ntıf bedelinin paylat· 
maımdan hariç kalırlar. Arttır· 
maya ittirak etmek iıtiyenlerin 
mezkOr gayrimenliulltın }Üymeti 
muhamminelerinin yiizde yedi bu 
çuğu nispetinde pey akçesi veya 
mtllt bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazun· 
dJT. Daha fazla malOmat almak 
iıtiyenlerin 2/ 9/ 934 tarihinden i· 
tibaren 'dairemizde açık bulundu· 
rulacali olan arttırma !•rbıamesi
le 934/ 1380 numaralı Cloıyaıma 
müracaatla mahalli mezkUrun me 
ıaha ve ıaireıini havi vaziyet ve 
takdiri liıymet raporunu görüp an 
lryabilecekleri illn olunur. '(222) 

lıtanbul icra Hlkimliğinden: 
Galata Etki Gümrük ıokağm

da. 4 numaralı deri ve köıele tica· 
reti ile müıtegil Alekıandr Po
ıanciı ve Şürekaıı f irketinin kon· 
kordato için mühlet verilmesi ta· 
lebiyle vukubulan miiTacaati üze· 
rine icra kılınan tetkikat netice· 
ainde: Konkordato talebinin na· 
zan itibara ahnmuına ve icra ve 
ifliı kanununun 286 ve 287 inci 
maddeleri mucibince borçluya iki 
ay mühlet verilmesine ve latan· 
bulda birinci Vakıf hanında Avu-

7 

BeyoAlu birinci ıulh hukuk 
hakimliğinden: 

1 - Tomaa Geıaryan Efendi. 
le Fatma Dürnev ve Münise Ha
nımların ıayıan mutaaamf ol· 
dukları dört bin lira kıymeti mu· 
hammeneli Galatada yeni cami 
mahalleıind& Kürekçiler cadde • 
ıinde eaki 50, yeni 50 numaralı 
ve kapısı Kürekçiler caddeıinde 
olan klrgir ve merdivenleri ahıap 
Uç katlı en üstünde ta.raçah ve 
depo olarak kullamlmt.kta olan 
binanın tamam f Üyuun izaleıi 
zmımnda açık arttırmaya vazedil 
dilinden 30 - 9 - 934 tarihine 
müıadif Pazar günü aaat 15 ten 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mah
kemesi baş kltipliiince bilmüza
kere ıatılacaktır. Arttırma bede
li kıymeti muhammenenin yüzde 
75 ni bulurıa o gün ihale edilecek 
tir. Bulmadığı takdirde en ıon art 
tıranm taahhüdü baki kalmak Ü • 

zere ikinci arttırma 15 inci günü· 
ne teaadUf eden 15 - 10 - 934 
Pazarteıi günü ıaat 15 ten 16 ya 
kadar icra olunacak ve en çok 
arttırana. ihale edilecektir. 

2 - Tarihi ihaleye kadarki, 
müterakim maliye verıiıi ve tel • 
liliye mütteriye aittir. 

3 - Arttırmaya ittirak ede • 
cekler kıymeti muhattımeneleri • 
nin yüzde 7,5 u niabetinde temi• 
nat akçeıi veya millt bir banka • 
nm teminat mektubunu getir • 
meleri §arttır. 

4 - Arttırma bedeli tarihi i • 
haleden bet gün zarfında mahke
me kasasına tediye edilecektir. 
Aksi takdirde ihale feıh ve farkı 
fiat, zarar ve ziyan, faiz bila hü· 
küm kendiıinden tahıil edilecelC
tir. 

5 - 2004 numaralı icra ve if· 
laa kanununun 126 ıncı maddesi· 
ne tevfikan gayri menkul üzerin • 
deki ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarların gayri men • 
kul üzerindeki haklarını huıusiy· 
le faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını iıbat için tarihi ilandan i· 
tibaren 20 gün zarfında evrakı 

müıbiteleriyle birlikte satıt me· 
muruna müracaat etmelidir. 

Aksi takdirde haklarında tapu 
ıicilliğiyle sabit olmıyanlar satıı 

bedelinin paylaımaımdan hariç 
kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme di • 
ve.nhaneıinde herkesin görebile • 
ceği bir yere uılmııın. Fazla taf· 
ıilat almak istiyenlerln 934 - 11 
dotya ile batki.tibe müracaatleri 
ilin olunur. '(2944)'. 

Oıküdar icra daireıinden: 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

paraya çverilmesine karar veril· 
mif olan bir takım erkek elbisesi 
2/ 9/ 934 tarihine müsadif pazar 
günü 9 dan 10 a kadar Üsküdar 
Bit pazarında açık arttırma ıure
tiy1e ıatılacağından talip olanla
rm mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2942) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili butalıklaf\ .... ::teha11111 "\ 
Cuma " pazardan bafka aiinJercle 

ileden sonra aaat 21 dC' 6 1• kadar 
latanbulda Divanyolunda (118) na• 
marab huıusi kabinesinde baatalanm 
kabul eder. Muayenehane ve n t<!' .. 
fonu: 2239d. 

Yazlik ikameqih telefonu Karıdill 
38 - Beylerbeyi 48 •• 

I> Divanyolunda Yeniçeriler cad 
~ ınedreseıi kiraya verilmek ü 
..,..: Talip olanlar ıeraiti 1lnlamak 
~ Uıayedeye girmek için de 27 lir 
ı· a.ıd lrlesi günü ıaat on bete kadar 
1 lrler. "4751,, 

deıinde Merzifoni Kara Muıtaf a 
zere açık müzayedeye konulmuı· 
üzere Levazım müdür]üiüne, 

alık teminat makbuzu ile 3/ 9/ 934 
Daimi Ensümene müracaat etme· 

kat Fahri beyin komiıer tayinine 111-------·-----
HABER gazetesi 

El yazı•• tahlil kuponu 
i•lm • 

---------------------~ 
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me1erine bildirilmesine karar ve • BabıAli. Ankau caddesi No. 60 
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Başvekil Paşa dün 
lzmirden ödemişe 

gitti 

Ge~en kısmın hUUlsaaı 
Içki ile geçmiş bir geceden 

sonra sabahleyin biraz daha uyu
mak istiyordum. Arkadaşım Ayı 
Nuri, yeni bir eğlenceden bahset
ti. Zorla gittim. Sarı saçlr şişman 
bir kadırun oyunu görülecekti. 

- Onlar boyalı., , 
- Yok be ıağdıç .... 
Gözlerim yan tarafta oturan 

Hasana ilişti. Bize doğru kulak 
kabartıyordu. Herhalde sözlerimi 
zi i~itmiş olmalıydı. 

Nurinin gözleri derin bir arzu 
ile parlıyordu. Bu, iyi İ§aret değil
(li. Ayağa kalktım; herkes bana 
baktı. Onlara dedim ki: 

- Kusura bakmayın, köroğlu 
evde yalnız. Gideyim ben! 

- Haber iletmedin mi camın. 
- Yolladım ama, olsun; başım 

aa ağrıyor biraz. 
Onlar: 

- Kal! ... 
Diye zorlaCJılar. Ben: 
- Bırakın! 
Diye yalvardım. Razı oldular. 

Nuriye döndüm: 
- Haydi beraber gidelim! 
Dedim. 
Gözleri Ciemin.denberi bize tu· 

naf tuhaf bakan Hasana saplan· 
'dı. Bir kaç saniye öylece kaldı. 
Sonra doğruldu: 

- Haydi gidek ! .. 
Beraber kapıdan çıktık. Tat · 

Km bir ay ışığı yeşil kırları, dağ • 
lan ve !bahçeleri yıkıyordu. Uzak
ta bir köşesi görünen mavi göl, 
şimdi kar yağmış gibiydi. 

Nuri hiç. bir şey söylemiyordu. 
Ben sarhoşluktan sallandığım hal
de o dimdik yürüyordu. Yalnız 
sık sık dişlerinin gıcırtısını duyu· 
yordum. Yumruklarını sıkıyordu. 
İçinde bir hıncın kıvrandığını se· 
ziyordum. Sordum, söylemedi. 

Bir kaç defa durdu: 
- Ben döneceğim! 

Dedi. 
- Bana ıayı Nuri derler, Kan· 

cık Hasan demezler. 
Diye kekeledi, 
:Arkada§ımın o bayağı liadın 

için kulağıma söylediği sözler, 
Hasanı kızdırmağa yetmişti. Ha
aanm Nuriye sert sert bakışı da 
hu temiz yürekli genci için için 
köpürtüyordu. 

Her defasında onun koluna 
· girdim: 

- Nuri! Benim sevgili' karde· 
şim, l<"endine gel, haydi eve gide
lim, bak anneciğin sana ne güzel 
yemekler ve ne yumuşak bir yatak 
hazırladı. 

dedim. 
Bu sözleri söylerlien liendimi

de düşündüm. Sanki benim neyim 
eksikti? ince, güzel, sevimli, uslu, 
melek gibi genç bir karım vardı. 

Henüz on dokuz yaşında... Ba.ğ
rında bir süt kuzusunun yüreğini 
taşıyor. Fakat niçin buna rağmen 
ayaklarım zorla ileriye gidiyor? 
Niçin gözlerim !hep arkada; baş
ka yerler, başka kadınlar ve baş
Dia gözlerde? ... 

Nurinin sokağı yolumun üs· 
tünde idi. Evine kadar götürmek 
istedim götürdüm. 

- Haydi, şimdi de ben ıeni 

Bötüreml 

;.:.-.;,;. 
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• •••• 

l"UPOrt 

~39 

Dedi. 
Gülüttük, ıokağm başına kı· 

dar beni uğurladı. Ayrıldık. Ben 
sendeliye sendeliye, iki tarafı ke-r
piç duvarlarla çevrilen, bozuk bir 
yolda yürümeğe başladım. 

Kapının önüne geldiğim zaman 
saate baktım; üç buçuğa gelmişti. 
Bir çeyreklik yolu bir taatte gel· 
mişiz. 

Duvarlar, evler, pencereler, 
ağaçlar, sallanıyordu. Gökteki 
parlak ayı da bir torba gibi salla
nıyor aandrm. 

Kapıyı ihtiyar bir kadın açtı; 

bu, eve geç geldiğim zamanlarda 
karımla kalıyordu. 

- Nasılsın teyze? Zehra nere
de? 

- içeride oğlum! 
Korka korka, duvara sinerek 

sokağa çıktı ve gitti. 
Sofanın ucundaki lamba titri· 

yordu; herhalde gazı pek azdı. Fi 
tilin ucunda kocaman bir alaimi 
aema görünüyordu. Yedi renk, 
halka kalka büyüyor, dağıl):or ve 
sisleniyordu. 

- Zehra! ... 
- ... 
- Zelira, nerC:ıeıin canım'! 
Gene ıes yok. Danlmış olac!lk. 

Annemin ölümünden sonra n~ za 
man biraz gecikirsem böyle ya • 
pal"dı. 
Kapıda göründü. Baştan ayağa 

kadar beni süzdü: 
- Beğeniyor ım::ıun, halini? 

Aa .. işte bunu ilk defa. görü • 
yordum. Kuzu gibi sessiz, uysal, 
kadın, isyan ediyordu. Demek ki 
o da isyan edebilirdi ha! .. 

Ben de onu ba.ştan ayağa ka
dar süzdüm. Gözleri kızarmış ve 
şişmişti, patiskadan düz beyaz ge 
celiğinin içinde iişüyor gibiydi. 
Fakat bu haliyle onda bir başka· 
lık lbuluyordum. O zamana kadar 
ı-astlamadığım bir güzei!ik .. Eski 
silik Zebranın yeı·inde sevdiğine 

sa\ıip olmak istiyen bir kadın var 
dı. 

Kaşlarım çatmıştı, iri kalive 
rengi gözlerinin ortasındaki kara 
parıltı, henüz ke$ilen bir zift gibi 
parlıyordu. 

Doğruldum: 
- Halimde ne var? Aslan gİ· 

b. . . ' ıyım ışte ... 
Dedim ve güldüm. 
Başını salladı. 
- Yemeğin orada duruyor, 

yatağın da haz1r !.. lıted\ğini 

yap! .. 
Diye sanki azt\rladı. Sonra oda 

kapısını yüzüme çarparcasına hız 
la ı~apadr, bir daha görünmedi. 

Kapıya gittim: 
- Zehra, gel de beraber yiye· 

lim. Eğer yedinse gene gel, yanım 
da bulunursun? 

Cevap yok. YaJnız kesik kesik 
ağladığını duyabiliyordum. 

Bir saat evveline kadar yanın· 
da bulunduğum kadına göre ka -
rım bir elmas parçası idi. Bunu 
her zaman kabul ediyordum. Fa
kat işte, onda bir eksik vardı. An
latamadığ.m bir şey .. Demin ha-
na: 

- Beğeniyor musun halini? 
Diye söylendiği zamana benzi. 

yen bir hal... 
,(Devamı var) 

"!_:~.'/ •• .•• 
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Amerikada yerli Türk untuzların sihirbazı tolgaykız, 
yerden ateşler çıkararak, elinde halt~, düşmanlarından 

kaçmıya başladı 
(Yazısı hikaye süfunumuzdadrr) 

[ ESNAF VE iŞÇi J 
Yeni kanunlar, yeni ni
zamlar kimseye zarar 

vermemelidir 
Dükkancıla~dan Cumalı Meh • 

'* 

Kıyasıya rekabet 
yapmamalı ___ ,_ 

"Böyle bir nizaJll 
çıkacağını öncedeJ1 

bilmiyordum.,, 


